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Sklep o imenovanju ministra

Uredba o določitvi programa javne svetovalne
službe v čebelarstvu

Na podlagi 112. člena Ustave Republike Slovenije
ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji
dne 5. maja 2010 sprejel

Na podlagi 118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o imenovanju ministra

UREDBO
o določitvi programa javne svetovalne službe
v čebelarstvu

Imenuje se:
mag. Dejan ŽIDAN, za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

(vsebina)

Št. 020-12/10-82/5
Ljubljana, dne 5. maja 2010
EPA 1021-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

1. člen
S to uredbo se določa program javne svetovalne službe
v čebelarstvu za obdobje 2010–2014 (v nadaljnjem besedilu:
program), vrsto in obseg storitev javne svetovalne službe v
čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: javna služba), način in
dinamiko izvajanja javne službe ter obseg in način financiranja
javne službe.
2. člen
(program)
be.

1767.

Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in
obnavljanja avtocest za leto 2010

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC in 69/08 – ZCestV) in 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Državni zbor na seji dne 22. aprila 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k Letnemu planu razvoja
in obnavljanja avtocest za leto 2010
Državni zbor daje soglasje k Letnemu planu razvoja in
obnavljanja avtocest za leto 2010, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji dne 25. 2. 2010.
Št. 326-07/10-117/9
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EPA 925-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Program je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te ured3. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)

(1) Vrste storitev javne službe so:
– svetovanje svetovalcev specialistov s specialističnega
področja na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja
varne hrane, pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstvo, pri
uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike v čebelarstvu,
pri organizaciji in delovanju organizacij pridelovalcev, pri izvajanju predpisov, ki urejajo čebelarstvo, pri pripravi razvojnih
programov v čebelarstvu ter pri ozaveščanju mladine in širše
javnosti o pomenu čebelarstva;
– usposabljanje učencev v okviru čebelarskih krožkov;
– izvedba usposabljanj in predavanj predavateljev na
področju specifičnega usposabljanja;
– terensko svetovanje s terenskimi svetovalci.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti naslednji predvideni letni obseg storitev javne službe:
– 10.816 ur za storitve s specialističnega področja;
– 3.200 ur za storitve usposabljanja učencev v okviru
čebelarskih krožkov;
– 480 ur s področja specifičnega usposabljanja;
– 6.000 ur s področja terenskega svetovanja.
(3) Natančnejši letni obseg storitev javne službe se določi
z letnimi programi javne službe v odvisnosti od letnih kazalcev,
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potreb na terenu in dejanskega stanja v čebelarstvu, po postopku in na način, kot je določen v predpisu, ki ureja koncesijo za
opravljanje javne službe.
4. člen
(način in dinamika izvajanja storitev javne službe)
(1) Storitve javne službe izvajajo svetovalci specialisti
in terenski svetovalci v skladu z letnimi programi iz tretjega
odstavka prejšnjega člena.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati storitve svetovanja uporabnikom neprekinjeno v celotnem obdobju trajanja
koncesije in v skladu z dinamiko, določeno z letnimi programi
iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
5. člen
(obseg in način financiranja javne službe)
(1) Sredstva za izvajanje javne službe zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo) v skladu z razpoložljivimi proračunskimi
sredstvi v posameznem proračunskem letu. Obseg financiranja javne službe je odvisen od obsega storitev javne službe,
ki se določi z letnimi programi iz tretjega odstavka 3. člena
te uredbe.
(2) Izvajalec javne službe vsak mesec pošlje ministrstvu
poročilo o opravljenih nalogah, z opisom izvedenih vsebin,
prikazom stroškov in dokazili o izvedenem programu v skladu
z letnimi programi iz tretjega odstavka 3. člena te uredbe. Ministrstvo izvrši mesečno izplačilo za financiranje storitev javne
službe v skladu s koncesijsko pogodbo na račun izvajalca
javne službe.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2010/5
Ljubljana, dne 29. aprila 2010
EVA 2010-2311-0085
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA 1:
PROGRAM JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU
ZA OBDOBJE 2010–2014

1. UVOD
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost. Že pred več kakor 230 leti je
tedanje znanje podeželskega malega kmeta objavil Anton Janša (1734–1773), prvi učitelj
čebelarstva na cesarskem Dunaju. Sto let pozneje je območje zaslovelo s svojo čebelo, ki je
kmalu postala poznana po svetu kot podvrsta ali rasa Apis mellifera carnica.
V številnih deželah so avtohtone čebele zaradi vnašanja novih pasem z leti izginile, pri nas v
Sloveniji pa se je čista avtohtona čebela ohranila vse do dandanes. Čebelarji jo zaradi svetlo
sivih dlačic na obročkih zadka ljubkovalno imenujejo kranjska sivka (Apis mellifera
carnica). Slovi po svoji krotkosti, delavnosti in odlični orientaciji. Zaradi teh lastnosti
cenimo našo kranjsko sivko ter njeno izjemno poslanstvo v kmetijstvu, gozdarstvu in
ekologiji. Ker so za oskrbo in vzrejo čebel potrebni posebno znanje, vztrajno delo ter
dolgoletne izkušnje, čebelarstvo upravičeno imenujemo »poezija kmetijstva«.
Zaradi pomembnosti naše avtohtone čebele se je Republika Slovenija z izjavo št. 42 v
pristopni pogodbi k Evropski uniji zavezala, da si bo še naprej z raznimi ukrepi prizadevala
ohraniti avtohtono kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica) na svojem ozemlju. Podlaga za
te ukrepe je 68. člen Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 (8/03
– popr.), 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG), ki v osmi alinei drugega odstavka opredeljuje
kranjsko čebelo kot avtohtono pasmo, 70. člen tega zakona pa določa posebno varstvo te
avtohtone pasme čebel.
Čebelarstvo ima danes v Sloveniji in drugod po svetu zelo velik gospodarski pomen.
Čebelje pridelke – med, cvetni prah, vosek, propolis, matični mleček in čebelji strup –
človek uporablja za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako pa so ti
pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje nekaterih živilskih in drugih proizvodov.
Vrednost vseh čebeljih pridelkov pa je neprimerljiva s koristjo, ki jo imamo zaradi
opraševanja čebel.
Naše medonosne čebele so najpomembnejše opraševalke žužkocvetnih rastlin. V sadjarstvu
so ključnega pomena, saj se spomladi, ko je cvetenje največje, drugi možni opraševalci
navadno šele dobro prebujajo iz zimskega spanca (npr. čmrlji, metulji) in tako le malo
prispevajo k uspešnosti opraševanja.
Slovenija ima zaradi različnih podnebij (sredozemsko, panonsko, alpsko, celinsko) zelo
različne pogoje za čebelarjenje. Raznoliko rastlinstvo omogoča pridelavo številnih sortnih
vrst medu (kostanjev, lipov, cvetlični, akacijev, hojev, smrekov, …), vendar so žal donosi
na žužkocvetkah v primerjavi s pridelki drugod po svetu majhni.
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2. NAMEN JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU
Izzivov oziroma težav v čebelarstvu ne manjka. Starostna struktura čebelarjev je neugodna,
dejavnost ni rentabilna, še vedno pretijo čebelje bolezni, zlasti varoza, čebele in čebelarstvo
pa zelo resno ogroža in omejuje uporaba kemičnih sredstev za varstvo rastlin.
Da bi se s temi izzivi uspešno spopadali, se je na podlagi Programa ukrepov na področju
čebelarstva v Sloveniji v letih 2005–2007, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski
komisiji leta 2004 (Komisija je program potrdila z odločbo), oblikovala celovita ideja o
vzpostavitvi in delovanju svetovalne službe v čebelarstvu. Služba se je v obdobju od 2005 do
2007 financirala z nacionalnimi in evropskimi proračunskimi sredstvi (pravna podlaga Uredba
Sveta (ES) št. 797/2004 z dne 26. aprila 2004 o ukrepih, ki izboljšujejo splošne pogoje za
proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov, UL L št. 125 z dne 28. 4. 2004, str. 1), delovala
pa je v okviru Priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo. Program svetovalne službe v
čebelarstvu za obdobje 2010–2014 pomeni nadgradnjo prizadevanj za usposobitev in
vzpostavitev svetovalne službe v čebelarstvu že v programu razvoja čebelarstva za obdobje
2005–2007. Svetovalna služba se mora sistemsko lotiti ozaveščanja in informiranja splošne
javnosti in potrošnikov o pomenu in vlogi čebelarstva kot interdisciplinarne panoge, vlogi
čebel pri opraševalnih funkcijah in pomenu zdravega in neoporečnega medu, ki je eno od
redkih naravnih, zdravih živil. V programu so v nadaljevanju zastavljeni dolgoročni cilji, ki jih
mora svetovalna služba uresničevati in med katerimi bi bilo treba nedvomno izpostaviti
zagotavljanje pridelave zdrave in varne hrane oziroma čebeljih pridelkov in ohranjanje čistosti
rase slovenske avtohtone kranjske čebele. Poseben poudarek mora svetovalna služba posvetiti
tudi izboljševanju strukture čebelarstva v Republiki Sloveniji, usposobljenosti čebelarjev, da
čim bolje vodijo svoje čebelarstvo in si prizadevajo za neoporečne in zdrave pridelke, hkrati pa
s povečevanjem števila mlajših čebelarjev in večje dostopnosti do informiranosti starejših,
zagotavljati enakomerno poseljenost čebel po Sloveniji ter s tem ohranjati neprecenljivo vlogo
čebele kot opraševalke mnogih rastlinskih vrst.
Program za nekoliko daljše obdobje zagotavlja znane in stabilne pogoje dela, kar omogoča
vzpostavitev usposobljene in učinkovite svetovalne službe oziroma dejavnosti, ki bo lahko
usposabljala čebelarje in usmerjala razvoj čebelarstva v pogojih enotnega trga, tehnološkega
napredka, okoljevarstvenih zahtev, zahtev zaščite potrošnika in varne hrane ter zaščite
avtohtone kranjske čebele.
Bistvene sestavine javne svetovalne službe v čebelarstvu in programu svetovanja v čebelarstvu
so:
Usposabljanje čebelarjev
Zaradi neustrezne izobrazbene in starostne strukture čebelarjev (povprečna starost je 65 let),
želje po boljši tržni prepoznavnosti, prilagajanja nenehnim spremembam in novostim v
čebelarstvu, se pojavljajo potrebe po znanjih o tehnologiji čebelarjenja, pravilni oskrbi
čebeljih družin predvsem pri preprečevanju širjenja bolezni, zatiranju varoj, vzreji čebeljih
družin in matic, ekonomiki pridelave in trženju čebeljih proizvodov, varni hrani, predpisih,
informacijski tehnologiji ipd. Izvajalec javne svetovalne službe v čebelarstvu mora glede na
potrebe vsako leto pripraviti letni program usposabljanja čebelarjev. Svetovalna služba
pripravi za čebelarje v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi ustanovami programe
usposabljanj, namenjene posameznim specialističnim področjem.
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Čebelarski krožki
Eden glavnih pomenov javne svetovalne službe v čebelarstvu je tudi informiranje in
oblikovanje pozitivnega odnosa splošne javnosti, zlasti mladih, do kulture čebelarstva,
tradicije in ohranjanja narave. Javna svetovalna služba v čebelarstvu s pomočjo mentorjev
organizira čebelarske krožke, na katerih mladim predstavlja mnoge pomembne teme, jih
seznanja z osnovami čebelarjenja in motivira za nadaljnje delo v čebelarstvu. V krožkih
spoznavajo načine dejavnega varovanja in ohranjanja naravnega okolja ter medsebojno
povezanost vpliva okolja in človekovih dejavnosti na njihovo zdravje.
Strokovno in promocijsko gradivo
Pomemben cilj javne svetovalne službe v čebelarstvu je omogočiti dostopnost strokovne in
poljudne čebelarske literature čebelarjem in širši javnosti. V ta namen mora javna svetovalna
služba vsakemu čebelarju omogočiti prejemanje mesečne strokovne literature o čebelarstvu,
zlasti o boleznih in zdravstvenem varstvu čebel, tehnoloških napotkih, vzreji matic, medovitih
rastlinah, prodaji medu, problematiki ostankov kemičnih sredstev v medu, rezultatih raziskav
s področja čebelarstva v inštitutih doma in po svetu ter rezultatih in delu svetovalne službe v
čebelarstvu, o napotkih za pravilno uporabo kemičnih sredstev za zaščito pred paraziti in
prejemanje strokovnih revij s članki iz sorodnih panog kmetijstva, gozdarstva, medicine...
Prav tako javna svetovalna služba v čebelarstvu pripravlja projekte, povezane s strokovnimi in
promocijskimi temami, ki se usklajujejo v sklopu letnih programov.
Osebno svetovanje čebelarjem
Čebelarjem mora biti omogočeno tudi osebno svetovanje svetovalcev specialistov oziroma
terenskih svetovalcev, in sicer s področja tehnologije čebelarjenja, varne hrane in ekonomike.
3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE NALOG JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE V
ČEBELARSTVU
Javna svetovalna služba v čebelarstvu je namenjena vsem slovenskim čebelarjem in
uporabnikom, kot jih določa Uredba o koncesiji za opravljanje javne svetovalne službe v
čebelarstvu. Pravno podlago za izvajanje nalog javne svetovalne službe predstavljajo:
1. Zakon o kmetijstvu,
2. Zakon o živinoreji,
3. Rejski program za kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica, Pollmann 1879),
4. Okvir Skupnosti za državne pomoči v obliki nadomestila za javne storitve,
5. Zakon o gospodarskih javnih službah,
6. Uredba o koncesiji za opravljanje javne svetovalne službe v čebelarstvu,
7. Pravilnik o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu ,
8. Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o
določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske
agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane,
9. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o
higieni živil,
10. Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o
posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora,
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11. Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 854/04 o določitvi posebnih
predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih
za prehrano ljudi,
12. Uredba Komisije (ES) št. 1663/2006 z dne 6. novembra 2006 o spremembi Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 o določitvi posebnih predpisov za
organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano
ljudi,
13. Uredba Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti
za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski
medicini v živilih živalskega izvora,
14. Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za
kmetijske proizvode in živila,
15. Pravilnik o zootehniških standardih za plemensko kranjsko čebelo,
16. Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč,
17. Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in
programu napovedi medenja,
18. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno
rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele,
19. Pravilnik o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje
drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim
plemenskim materialom,
20. Pravilnik o medu,
21. Pravilnik o določitvi območij v Republiki Sloveniji, ki so primerna za ekološko
čebelarjenje,
22. Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil,
23. Pravilnik o higieni živil,
24. Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma
živil,
25. Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,
26. Zakon o veterinarskih merilih skladnosti,
27. Pravilnik o obratih na področju živil živalskega izvora.
4. NALOGE JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU
Naloge javne svetovalne službe v čebelarstvu za uresničevanje njenih dolgoročnih in
kratkoročnih oziroma letnih ciljev so:
− svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja varne hrane,
− svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstva (investicije, poslovni načrti,
območni razvojni načrti itd.),
− svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike v čebelarstvu,
− svetovanje pri organizaciji in delovanju organizacij pridelovalcev (združevanje na
področju pridelave, predelave in trženja čebeljih pridelkov in izdelkov),
− svetovanje pri zakonodaji in izvajanju predpisov, ki urejajo čebelarstvo,
− sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu,
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− ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva,
− druge svetovalne naloge v čebelarstvu.
Naloge opravljajo svetovalci specialisti, osnovna mreža svetovalne službe pa je pokrita s
terenskimi svetovalci. Svetovalci specialisti delujejo v okviru svojih nalog na celotnem
območju Slovenije.
4.1. SVETOVALCI SPECIALISTI
Za svetovanje so oblikovana tri specialistična področja (tehnologija, ekonomika, zagotavljanje
varne hrane).
Splošne naloge svetovalcev specialistov so:
1.
rešujejo strokovna vprašanja v čebelarstvu,
2.
beležijo težave, ki jih imajo čebelarji in z njimi seznanjajo raziskovalne ustanove in
sodelujejo v raziskovalnih projektih,
3.
izsledke raziskav objavljajo v strokovni literaturi in jih prenašajo v prakso,
4.
sodelujejo pri usposabljanju čebelarjev,
5.
sodelujejo z različnimi ministrstvi pri pripravi razpisov za čebelarje,
6.
pripravljajo in objavljajo strokovne prispevke,
7.
sodelujejo pri načrtovanju razvojnih programov v čebelarstvu,
8.
analizirajo stanje in možnosti razvoja v panogi in na svojem strokovnem področju,
9.
opravljajo terensko svetovanje in
10.
svetovanje s področja zaščitenih proizvodov.
Poleg teh nalog posamezni specialisti svetujejo s svojega specialističnega področja:
1. Specialist za tehnologijo namenja poseben poudarek sodelovanju z raziskovalnimi
ustanovami pri iskanju optimalnih rešitev na področju tehnologije čebelarjenja (panjski
sistemi, izkoriščanje paše, vzreja čebeljih družin, rodovniških ter gospodarskih matic ipd.),
svetovanju v zvezi s tehnološkimi vprašanji v čebelarstvu, organiziranju prikazov novosti v
tehnologijah čebelarjenja in podobno.
2. Specialist za ekonomiko svetuje pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstvo (investicije,
poslovni načrti, regijski razvojni načrti ipd.), zbira podatke za izdelavo kalkulacij v
čebelarstvu, spremlja cene čebeljih pridelkov, čebeljih družin in matic na svetovnem trgu ter
svetuje čebelarjem pri trženju.
3. Specialist za varno hrano sodeluje z raziskovalnimi ustanovami, Veterinarsko fakulteto,
Nacionalnim veterinarskim inštitutom pri iskanju optimalnih rešitev v preventivi pred
kužnimi boleznimi in higiene v čebelarstvu, svetuje glede kakovosti in varnosti čebeljih
pridelkov, pridelave in predelave varne hrane, čebeljih pridelkov (HACCP), dobre čebelarske
prakse in podobno.
Specialistično svetovanje s svetovalci specialisti mora biti zagotovljeno po celotnem ozemlju
Slovenije.
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Svetovalci specialisti morajo vsako leto opraviti oziroma zagotoviti naslednje naloge:
•

Priprava in izdaja člankov, prispevkov, navodil na področju čebelarstva

•

Usposabljanje čebelarjev, priprava programov in prenos znanstvenih
izsledkov v prakso s pripravo vsebin
Izobraževanje mladih
Krožki v šolah
Sodelovanje na seminarjih, posvetih, sejmih, razstavah
Svetovanje s področja čebelarstva
Svetovanje o promociji in ozaveščanje širše javnosti o pomenu
čebelarstva
Sodelovanje s strokovnimi komisijami in ustanovami
Raziskovalno delo za potrebe svetovanja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svetovanje pri vodenju pašnih redov
Priprava promocijskih projektov, priprava in izdaja promocisjkih
gradiv in gradiv, namenjenih usposabljanju
Lastno izobraževanje

Urni obseg načrtovanih in izvedenih nalog se določi v letnem programu dela javne svetovalne
službe v čebelarstvu, ki ga skladno z 9. členom Uredbe o koncesiji za opravljanje javne
svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 83/09) pripravi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
4.2. TERENSKI SVETOVALCI
Svetovalci, ki delujejo na terenu, predstavljajo osnovno mrežo svetovalne službe, so prvi stik
s čebelarji. Svetujejo splošno, v posebnih primerih pa uporabnika napotijo do svetovalca
specialista. Program dejavnosti terenskih svetovalcev v čebelarstvu temelji na:
− metodah svetovanja,
− metodah usposabljanja čebelarjev,
− metodah izvajanja tehnoloških ukrepov v čebelarstvu ter
− opozarjanju čebelarjev na ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni in higieno v
čebelarstvu.
Terenski svetovalci morajo biti dodatno usposobljeni čebelarji in so pomoč svetovalcem
specialistom, ki svetovanja po celotnem ozemlju Republike Slovenije ne morejo tako
intenzivno pokrivati. Osnovna mreža svetovalne službe mora zagotavljati najmanj 60
terenskih svetovalcev.
Naloge terenskih svetovalcev:
1. izvajanje splošnih preventivnih ukrepov in pregledovanje čebeljih družin,
− svetovanje čebelarju, kako izvajati splošne zaščitne ukrepe in pregledovanje čebeljih
družin,
− ocenjevanje pravilnost razvoja čebeljih družin v različnih pogojih reje in ugotavljanje
morebitnih sprememb v obnašanju čebel in spremembe na zalegi,
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− usposabljanje čebelarjev za ugotavljanje nepravilnosti v razvoju čebel, seznanjanje
čebelarjev z apitehničnimi ukrepi in splošnimi preventivnimi ukrepi v čebelarstvu,
− sodelovanje z veterinarsko službo za diagnostiko čebeljih bolezni in drugimi
raziskovalnimi in razvojnimi organizacijami v okviru vsebin Rejskega programa za
Kranjsko čebelo,
− izvajanje in sodelovanje pri monitoringu, ki ga za čebelarstvo (čebelji pridelki,
tehnologija, izgube čebel) odreja pristojno ministrstvo,
− načrtovanje in izvajanje usposabljanj, delavnic za čebelarje s področja delovanja
službe ter o higieni, preventivi, znamenjih bolezni, zastrupitvah, drugih nepatogenih
dejavnikih, nepravilnostih v razvoju…
2. svetovanje o pripravi čebel na prevoz in prevozih čebel ter izkoriščanju paše,
3. izvajanje interne kontrole,
4. lastno izobraževanje.
Urni obseg načrtovanih in izvedenih nalog se določi v letnem programu dela javne svetovalne
službe v čebelarstvu, ki ga skladno z 9. členom Uredbe o koncesiji za opravljanje javne
svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 83/09) pripravi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
4.3. DINAMIKA IZVAJANJA
Javna svetovalna služba v čebelarstvu mora storitve svetovanja uporabnikom zagotavljati
neprekinjeno v celotnem obdobju trajanja koncesije in v skladu z letnimi programi dela.
5. DOLGOROČNI CILJI SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU
Dolgoročni cilji in okvirni časovni ali drugi kazalniki za merjenje uspešnosti in njihovo
uresničitev so:
1.) ohranjanje čistosti rase kranjske čebele: z vključevanjem čebelarjev v rejski program (do
leta 2014 vsaj 80 % vseh slovenskih čebelarjev vključenih v rejski program, povečati letno
vzrejo rodovniških matic s 300 na 1.200 in gospodarskih matic s 40.000 na 70.000);
2.) zagotavljanje enakomerne poseljenosti čebel z razpršenostjo stojišč (čebelnjakov) na
območju Slovenije in tako s pomočjo čebel ohranjati raznovrstnost rastlinstva: vzpostavitev in
strokovno izvajanje pašnih redov (delujoči pašni redi na celotnem območju Slovenije);
3.) zagotavljanje pridelave in predelave zdrave in varne hrane: s svetovanjem čebelarjem
osebno, na delavnicah, usposabljanjih itd. (vsako leto vsaj 10 % slovenskih čebelarjev na
novo vključenih v usposabljanje o dobrih higienskih navadah v čebelarstvu);
4.) izboljšanje ekonomičnosti in donosnosti čebelarske pridelave in predelave: povečevanje
čebelarstev (povečati delež čebelarstev z 20–50 čebeljimi družinami z 20 % na 30 % do 2014,
določiti priporočljive minimalne cene in izdelati kalkulacije lastne cene, spodbujati poslovno
povezovanje in usposabljanje čebelarjev na področju modernih tehnoloških rešitev – vsaj
polovico vseh čebelarjev do leta 2014 vključenih v usposabljanje);
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5.) ohranjanje staleža čebeljih družin: z usposabljanjem čebelarjev na področju preventive
pred boleznimi čebel (letno vsaj 30 % čebelarjev na novo vključenih v usposabljanje o
preventivi, ohraniti manj kakor 10 % izgube čebeljih družin na letni ravni);
6.) povečanje števila mlajših čebelarjev (čebelarski krožki na šolah, letno vsaj 5 % novih
krožkov, izvajanje začetnih tečajev za vsaj 100 začetnikov letno);
7.) interesno povezovanje vzrejevalcev (organiziranje »Vzrejno informacijskega centra«).
6. KRATKOROČNI (LETNI) CILJI SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU
Ti splošni cilji z merljivimi indikatorji uspešnosti, ki jih za vsako leto posebej določi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru letnega programa, kakor ga določa
9. člen Uredbe o koncesiji za opravljanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list
RS, št. 83/09), so predvsem:
1. usposabljanje čim večjega števila čebelarjev za lastno vzrejo in odbiro kakovostnih matic z
značilnimi lastnostmi za kranjsko sivko z vključevanjem čebelarjev v različne oblike
usposabljanja (indikator: število usposabljanj);
2. seznanjanje javnosti o pomenu čebel za pridelavo hrane, izdelava in distribucija
promocijskega ter drugega gradiva čebelarjem in širši javnosti (indikator: število predstavitev,
člankov, sejmov, ...);
3. organiziranje raznih oblik usposabljanja za izboljšanje ekonomičnosti in donosnosti
čebelarske pridelave in predelave, pomoč čebelarjem pri zagotavljanju pogojev za ugodno
zdravstveno stanje čebel in pri zagotavljanju pogojev za pridelavo varne hrane (indikatorji:
število usposabljanj, delavnic, povečanje števila usposobljenih čebelarjev, manjše izgube
čebel, kvalitetnejši pridelki);
4. spodbujanje mladih za rejo čebel z organiziranjem čebelarskih krožkov in pomočjo pri
njihovem delovanju v čebelarskih krožkih (indikator: število krožkov, povečanje števila
učencev v krožkih);
5. spodbujanje čebelarjev za organiziranje drugih oblik združevanja na področju pridelave,
predelave in trženja čebeljih pridelkov (indikator: število člankov, usposabljanj).
7. ORGANIZIRANOST JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE V ČEBELARSTVU
Javno svetovalno službo v čebelarstvu v obdobju od 2010 do 2014 izvaja na podlagi
Koncesijske pogodbe št. 2311-08-000092 o koncesiji za izvajanje javne svetovalne službe v
čebelarstvu Čebelarska zveza Slovenije.
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8. FINANCIRANJE JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE IN POROČANJE
Dejavnosti javne svetovalne službe v čebelarstvu so financirane oziroma sofinancirane iz
sredstev proračuna Republike Slovenije. Izvajalec vsak mesec pošlje Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poročilo o opravljenih nalogah z opisom izvedenih vsebin,
prikazom stroškov in dokazili o izvedenem programu v skladu z letnim programom
ministrstva.
Mesečna poročila
Koncesionar pošlje mesečno poročilo o opravljenih nalogah Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano do vsakega 10. v mesecu za prejšnji mesec.
Poročilo vsebuje:
−
−
−
−

opis posameznih nalog, izvedenih na posameznih specialističnih področjih;
število opravljenih ur po posameznih specialističnih področjih in nalogah;
posebna opažanja, ugotovitve, opombe in podobno;
specifikacijo stroškov po sredstvih za plače, stroških, povezanih z delom, materialnih
stroških, po posameznih računih.

Uradni list Republike Slovenije
1769.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o
namenitvi dela dohodnine za donacije

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/10 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o namenitvi
dela dohodnine za donacije
1. člen
V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni
list RS, št. 30/07 in 36/07) se v 3. členu peti odstavek spremeni,
tako da se glasi:
»(5) Zahteva iz tretjega odstavka tega člena je veljavna
le v delu, ki se nanaša na namenitev dela dohodnine upravičencem, ki so v času vložitve zahteve na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev. Zahteva velja do trenutka, ko
davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve. Če
subjekta, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev
do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane
zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu subjektu,
neveljavna.«.
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»(1) Davčni organ upravičencem do 20. marca, do 20. junija, do 20. septembra in do 20. decembra nakaže donacije
na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, s katerimi je bilo
prvič odločeno o davčni obveznosti iz naslova dohodnine,
ki so postale dokončne do konca meseca pred mesecem,
v katerem se izteče rok za nakazilo. Pri tem davčni organ
upošteva veljavne zahteve iz 3. člena te uredbe, s katerimi
razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja
dohodnina.«.
Na koncu drugega odstavka se doda stavek, ki se glasi:
»Donacija se nakaže na transakcijski račun upravičenca, ki
ga mora imeti upravičenec odprtega pri ponudniku plačilnih
storitev.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-16/2010/4
Ljubljana, dne 29. aprila 2010
EVA 2010-1611-0075
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1770.

Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za železniški
promet Republike Slovenije

Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in
58/09) in 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list
RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije
sprejela
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SKLEP
o spremembah in dopolnitvi Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije za železniški
promet Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški
promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03,
54/07 in 76/08) se v 1. členu za besedo »določanje« vstavita
besedi »in zaračunavanje«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu naslednje naloge:
1. dodeljevanje vlakovnih poti;
2. določanje metodologije zaračunavanja uporabnine;
3. zaračunavanje uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture;
4. sklepanje okvirnih pogodb s prosilci o določitvi značilnosti infrastrukturnih zmogljivosti;
5. obdelava podatkov za potrebe zaračunavanja uporabnine;
6. izvajanje nadzora nad zbiranjem podatkov za zaračunavanje uporabnine;
7. izvajanje nadzora nad realizacijo plačila uporabnine;
8. izvajanje nadzora nad realizacijo odobrenih vlakovnih
poti;
9. sprejem voznega red omrežja, pri čemer sodeluje z
dodeljevalnimi organi in upravljavci železniških omrežij drugih
držav v cilju usklajenega dodeljevanja vlakovnih poti;
10. sodelovanje v mednarodnih in drugih organizacijah
zaradi učinkovitega in racionalnega dodeljevanja vlakovnih
poti in zaračunavanja uporabnine;
11. sodelovanje pri pripravi in spremembah Programa
omrežja Republike Slovenije;
12. opravlja naloge varnostnega organa, kot jih določa
zakon;
13. dodeljevanje, preklic ali začasen odvzem licence;
14. izvajanje nadzora nad veljavnostjo in izpolnjevanjem
pogojev za izdajo licenc, varnostnih spričeval in varnostnih
pooblastil;
15. spremljanje, pospeševanje, uveljavljanje in razvijanje varnostno regulativnega okvirja in sistema nacionalnih
varnostnih predpisov, kar obsega tudi pripravo predlogov
podzakonskih predpisov s področja varnosti železniškega
prometa;
16. izvajanje ukrepov v zvezi z uporabo TSI (tehnične
specifikacije interoperabilnosti);
17. izdaja, posodabljanje, zagotavljanje dvojnikov, začasen preklic in odvzem dovoljenja izvršilnim železniškim
delavcem;
18. vodenje, objava in posodabljanje registra izdanih dovoljenj izvršilnim železniškim delavcem in registra subjektov
usposabljanja;
19. kontrola izdanih dovoljenj in spričeval na celotnem
področju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji;
20. nadzor rednih preverjanj telesnih in duševnih sposobnosti in stalnih strokovnih usposabljanj izvršilnih železniških delavcev;
21. izdaja, začasen preklic ali odvzem pooblastila subjektom usposabljanja izvršilnih železniških delavcev;
22. zagotavljanje stalnega nadzora v zvezi z usposabljanjem, ocenjevanjem sposobnosti, posodabljanjem dovoljenj in
spričeval, ki so že zajeta v sistemu varnega upravljanja;
23. izvajanje ukrepov v zvezi z realizacijo sklepov iz
varnostnih priporočil;
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24. vodenje nacionalnega registra tirnih vozil;
25. izvajanje drugih nalog, določenih s predpisi;
26. izvajanje ostalih nalog v javnem interesu.
Z izvajanjem nalog v javnem interesu agencija zagotavlja:
– nediskriminatoren dostop do javne železniške infrastrukture;
– enotno zaračunavanje uporabnine;
– učinkovitost mednarodnih vlakovnih poti;
– konkurenčnost mednarodnega tovornega prometa;
– nediskriminatornost izvajanja potniškega prometa;
– razvoj varnostnega regulativnega okvirja;
– enoten nacionalni register tirnih vozil.
Za izvrševanje javnih pooblastil sprejema agencija skladno s predpisi splošne akte. Agencija izdaja posamične upravne akte, s katerimi odloča o upravnih stvareh iz svojega delovnega področja.
Za namene poročanja Evropski železniški agenciji agencija objavi letno poročilo o svoji dejavnosti v prejšnjem letu in ga
pošlje Evropski železniški agenciji najkasneje do 30. septembra tekočega leta. Poročilo mora vsebovati informacije o:
– razvoju varnosti na železnici, vključno z združevanjem
skupnih varnostnih kazalnikov iz Priloge I Direktive 2004/49/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta
95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu
in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške
infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (Direktiva
o varnosti na železnicah; UL L št. 164 z dne 30. 4. 2004, str.
44), zadnjič spremenjene z Direktivo Komisije 2009/149/ES z
dne 27. novembra 2009 o spremembi Direktive 2004/49/ES
Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih varnostnih kazalnikov in skupnih metod za izračun stroškov nesreč (UL L št.
313 z dne 28. 11. 2009, str. 65), na ravni držav članic Evropske
skupnosti;
– pomembnih spremembah zakonodaje in ureditve v zvezi z varnostjo na železnici;
– spremembah pri podeljevanju varnostnega spričevala
in varnostnega pooblastila;
– rezultatih in izkušnjah v zvezi z nadzorom nad upravljavci železniške infrastrukture in prevozniki v železniškem
prometu.«.
3. člen
V tretjem odstavku 9. člena se črta besedilo »na predlog
ustanovitelja«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se na začetku pete alinee
črta besedilo »s soglasjem vlade«.
5. člen
Besedilo šestega odstavka 11. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Direktorja v času njegove odsotnosti nadomešča oseba,
ki jo s posebnim pooblastilom določi direktor izmed vodij notranjih organizacijskih enot ali svetovalcev direktorja.«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01402-1/2010/7
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EVA 2010-2411-0035
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Opera in balet Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08 in 4/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče
Opera in balet Ljubljana
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana (Uradni list RS, št.
56/03, 98/08 in 2/09) se prvi odstavek 19. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Strokovni svet sestavlja šest članov, in sicer:
– dva člana izvolijo zaposleni, enega izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen,
in enega izmed vseh zaposlenih,
– dva člana imenuje Društvo baletnih umetnikov Slovenije,
– po enega člana imenujeta Društvo slovenskih skladateljev in Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Strokovni svet zavoda razpiše nove volitve predstavnikov
zaposlenih v strokovni svet zavoda v skladu s tem sklepom
najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Ravnatelj najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa
pozove Društvo baletnih umetnikov Slovenije, da najpozneje v
15 dneh od prejema poziva imenuje novega člana strokovnega
sveta.
Novoizvoljena predstavnika zaposlenih v strokovnem
svetu ter novi član, ki ga imenuje Društvo baletnih umetnikov
Slovenije, opravljajo svojo funkcijo do izteka mandata strokovnega sveta zavoda.
Dosedanja predstavnika zaposlenih v strokovnem svetu
zavoda opravljata svojo funkcijo do prve seje strokovnega sveta po novih volitvah v skladu s tem sklepom, ko jima preneha
mandat.
Prva seja strokovnega sveta zavoda v spremenjeni
sestavi se izvede najpozneje v 30 dneh po tem, ko sta izvoljena nova predstavnika zaposlenih in je Društvo baletnih
umetnikov Slovenije imenovalo novega člana v strokovni
svet zavoda.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-8/2010/4
Ljubljana, dne 29. aprila 2010
EVA 2010-3511-0010
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC‑C in 69/08 – ZCestV) je Vlada Republike Slovenije na 70. redni seji dne 25. februarja 2010 sprejela

LETNI PLAN
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010 temelji na:
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04),
– Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC‑C
in 69/08 – ZCestV),
– Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02; v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC),
– Sklepih Vlade Republike Slovenije št. 346‑15/2002‑2 z dne 29. 7. 2004 v zvezi s pospešeno izgradnjo Pomurskega avtocestnega kraka in
– Proračunu Republike Slovenije za leto 2010.
1. RAZVOJ AVTOCEST
1.1. PRIPRAVA PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO
LETU 2010
V letu 2010 bo potekala priprava projektne in druge dokumentacije za vse odseke iz nacionalnega programa, za katere še
niso sprejete uredbe o državnih lokacijskih načrtih oziroma državnih prostorskih načrtih in za vse odseke, za katere je začetek
gradnje predviden po letu 2010.
Priprava projektne in druge dokumentacije zajema:
– projektno dokumentacijo (idejne zasnove, idejni projekti, gradbeno tehnični elaborati za primerjalne študije variant),
– prostorsko dokumentacijo (primerjalne študije variant, državni lokacijski načrti, državni prostorski načrti),
– okoljevarstveno dokumentacijo (okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje),
– prometne študije in elaborate s področja prometne ekonomike,
– investicijsko dokumentacijo (dokumenti identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove, investicijski programi, študije izvedbe nameravane investicije, poročila o izvajanju investicije, novelacije investicijskih programov, poročila o
spremljanju učinkov investicije),
– projektno dokumentacijo (projekti za gradbeno dovoljenje, projekti za izvedbo),
– recenzije (potrjevanje) projektne dokumentacije,
– druge strokovne podlage (študije, preveritve, ekspertna mnenja),
– pripravo projektnih nalog, razpisne dokumentacije ter izvedbo javnih naročil za pridobitev izdelovalcev za dokumentacijo
iz predhodnih alinej.
Priprava projektne in druge dokumentacije bo v letu 2010 potekala za:
– odseke hitrih cest, navezovalnih cest in avtocestnih priključkov, vključene v Osnovni program Resolucije o NPIA (oznake
pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
– (I.A3)
Lendava–Pince: spremembe in dopolnitve DLN,
– (I.C11) Jagodje–Lucija,
– (I.E5.2) Stanežiče–Brod,
– (I.G3.2) Ptuj (Videm)–Markovci,
– (I.G3.3) Markovci–Gorišnica,
– (I.2.1)
priključek Brezovica;
– odseke avtocest, hitrih cest in navezovalnih cest, vključene v Dodatni program Resolucije o NPIA:
– (II.B1)
Dravograd–Arja vas,
– (II.C1.1) Postojna/Divača–Pivka,
– (II.C1.2) Pivka–Jelšane,
– (II.C2.1) Koper–Šmarje,
– (II.C2.2) Šmarje–Dragonja,
– (II.G1.1) Draženci–Gruškovje (rezervni projekt v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture v
obdobju 2007‑2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada),
– (II.2.2) Jeprca–Stanežiče;
– odseke, za katere je že oziroma bo v letu 2010 pristojni minister podal pobudo za začetek postopka priprave državnega
lokacijskega načrta oziroma državnega prostorskega načrta:
– uskladitev predora Karavanke z direktivo EU,
– dograditev avtocestnega priključka Šmarje Sap na odseku AC Malence–Šmarje Sap,
– navezava na letališče Cerklje na odseku AC Smednik–Krška vas,
– dograditev vodnega zadrževalnika Malence na odseku AC Šentjakob–Malence,
– ureditev počivališča za težka tovorna vozila Železni most na odseku AC Kozina–Klanec,
– drugi odseki oziroma ukrepi, potrebni za povečanje pretočnosti prometa in izboljšanje prometne varnosti;
– naslednja strokovna projektno‑tehnična dokumentacija:
– izdelava študije za ureditev počivališč za tovorna vozila,
– priprava strokovnih podlag in izdelava DPN za počivališče za tovorna vozila Železni most,
– projektna dokumentacija za rušenje cestninskih postaj.
Za pripravo projektne, prostorske in druge dokumentacije na navedenih odsekih je v letu 2010 predvidenih 10,13 mio EUR.

Stran

5106 /

Št.

37 / 7. 5. 2010

Uradni list Republike Slovenije

1.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2010
V letu 2010 bo mogoče pridobivati zemljišča in druge nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, za katere je že
sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu ali pa je v letu 2010 predvideno sprejetje
uredbe o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu in je s tem izpolnjen formalno‑pravni pogoj za začetek premoženjsko‑pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2010 še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena
predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.
V letu 2010 je tako za premoženjsko‑pravna opravila na teh odsekih predvideno skupaj 7,35 mio EUR.
1.3. GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST
V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki bodo izvedena v letu 2010. Posamezna dela
so podrobneje prikazana v nadaljevanju.
Tabela 1:
OSNOVNE SKUPINE ODSEKOV, NJIHOVIH DOLŽIN IN VREDNOSTI DEL V LETU 2010

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2010 predani prometu
V letu 2010 bodo dograjeni naslednji odseki in pododseki (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA,
razpredelnica 11).
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.3) Navezava na Luko Koper, I. faza (1,6 km)*
predvidena predaja prometu: december 2010
Na manjkajočem delu ankaranske vpadnice se bodo pričela in dokončala dela, ki zajemajo II. fazo (vodnogospodarske
ureditve, zgornji ustroj, obrabno zaporna plast, oprema ceste). Izvršen bo tehnični pregled, odsek bo predan prometu. Pričela in
dokončala se bo gradnja izpostave avtocestne baze Kozina.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina I. faze Navezave na Luko Koper 3,4 km. Dejansko je bilo v letu 2008 predanih
prometu 3,1 km navezave, v letu 2010 pa je predvideno še dokončanje manjkajočega dela ankaranske vpadnice dolžine 1,5 km.
(I.F3) BIČ–HRASTJE, dolžina 22,5 km
(I.F3.3) Pluska–Ponikve (6,3 km)*
predvidena predaja prometu: junij 2010
V letu 2010 se bo nadaljevala gradnja Mirenske povezave, dokončana bo gradnja predora Leščevje ter izvedba elektro –
strojne opreme v predoru ter zaključna dela na trasi avtoceste.
Ob ugodnih vremenskih pogojih bo odsek predan prometu v juniju 2010.
Izgradnja odseka Pluska–Ponikve je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture v obdobju 2007‑2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 6,3 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,6 km.
(I.F3.4) Ponikve–Hrastje (8,6 km)*
predvidena predaja prometu: junij 2010
V letu 2010 se bo nadaljevala gradnja Mirnopeške navezave in izvedba zaključnih dela na trasi avtoceste.
Ob ugodnih vremenskih pogojih bo odsek predan prometu v juniju 2010.
Izgradnja odseka Ponikve–Hrastje je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 8,6 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,2 km.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 7. 5. 2010 /

Stran

5107

Skupno bo v letu 2010 dokončana gradnja na:
– 14,8 km štiripasovih avtocest
– 1,5 km navezovalne ceste
SKUPAJ: 16,3 km
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2010 nadaljuje
V letu 2010 se bo nadaljevala gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po
Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.4) Navezava na Luko Koper, II. faza (3,4 km)*
predvidena predaja prometu: 2012
V letu 2010 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč. Izvajale se bodo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvidena
je izvedba javnega naročila izbor izvajalca za gradnjo Srminske vpadnice ter pričetek gradbenih del.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA je navedena II. faze navezava na Luko Koper dolžine 3,4 km. Dejansko obsega II. faza navezave gradnjo Srminske vpadnice dolžine 1,4 km.
(I.C9) KOPER‑IZOLA, dolžina 5,1 km*
predvidena predaja prometu: 2013
V letu 2010 se bo dopolnjevala posamezna projektna dokumentacija, vršili se bodo še posamezni odkupi zemljišč in razlastitveni postopki. Na trasi hitre ceste se bodo nadaljevala zemeljska dela, odvodnjavanje, deviacije, regulacije in vodnogospodarske
ureditve ter prestavitve komunalnih in energetskih vodov. Izvajala se bodo dela na objektih (nadvozi, mostovi, podhodi in podvozi).
V predoru Markovec se bodo dokončala dela na predukopih, začela se bodo izvajati dela na izkopih, podgradnji, odvodnjavanju,
temeljih in oblogah.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 5,1 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 5,2 km.
(I.E2) PERAČICA–PODTABOR, dolžina 2,4 km
predvidena predaja prometu: 2011 (rekonstrukcija desne polovice)
V letu 2010 se bo nadaljevala izvedba rekonstrukcije objektov desne polovice avtoceste, in sicer viaduktov Lešnica, Ljubno
in Peračica ter predora Ljubno.
(I.E5) ŠENTVID–KOSEZE, dolžina 5,7 km
(I.E5.1) Šentvid–Koseze (3,7 km) *
predvidena predaja prometu: december 2011 (faza III)
V letu 2010 se bodo nadaljevale aktivnosti za izvedbo III. faze, ki obsega končno ureditev Celovške ceste. Predvidena je
izvedba odkupov zemljišč in drugih nepremičnin, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega naročila za izbor izvajalca
ter pričetek gradbenih del.
*Opomba: V letu 2010 se bodo izvajala dela za dokončno ureditev Celovške ceste, zato dolžina odseka Šentvid–Koseze, ki
je bil predan prometu v letu 2009, ni všteta v skupno dolžino odsekov, na katerih se v letu 2010 dela nadaljujejo.
(I.F1) ŠMARJE SAP–VIŠNJA GORA
(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava
predvidena predaja prometu: 2011
V letu 2010 se bodo nadaljevali postopki za ureditev pravno-premoženjskih zadev. Ob pogoju, da bodo pridobljena zemljišča
in gradbeno dovoljenje, se bo pričela gradnja ploščadi, ki bo zaključena v letu 2011.
(I.G3) HAJDINA–ORMOŽ, dolžina 27,6 km
(I.G3.4) Gorišnica–Ormož (10,4 km)
predvidena predaja prometu: po letu 2013
V letu 2010 je predvidena izvedba gradbenih del na trasi od km 6,080 do km 5,800. Za gradnjo trase od km 0,00 do km 5,800 in
za most čez kanal HE Formin je predvidena izvedba javnega naročila za oddajo del, sklenitev pogodbe ter pričetek gradbenih del.
Skupno se bo v letu 2010 gradnja nadaljevala na:
– 2,4 km rekonstrukcije
– 5,2 km hitre ceste
– 10,4 km dvopasovne ceste
– 1,4 km navezovalne ceste
– Ploščad za bencinski servis
SKUPAJ: 19,4 km
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Tabela 2:
VREDNOST DEL V LETU 2010 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI BODO V LETU 2010 PREDANE PROMETU IN NA KATERIH
SE GRADNJA V LETU 2010 NADALJUJE

1.3.3. Odseki, ki so bili predani prometu v letih 2008 in 2009, na katerih se bodo v letu 2010 izvajala zaključna dela
V letu 2010 se bodo izvajala zaključna dela na naslednjih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letih 2008 in
2009 (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.A1) MARIBOR–LENART, dolžina 7,8 km
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
(I.A2) LENART–BELTINCI, dolžina 43,4 km
(I.A2.1) Lenart–Spodnja Senarska (7,2 km)
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
(I.A2.2) Spodnja Senarska–Cogetinci (10,0 km)*
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 9,5 km.
(I.A2.3) Cogetinci–Vučja vas (11,6 km)
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
(I.A3) BELTINCI–PINCE, dolžina 40,9 km*
(I.A3.1) Beltinci–Lendava (17,4 km)**
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
Izgradnja odseka Beltinci–Lendava je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada.
(I.A3.4) Lendava–Pince (16,7 km)***
Izveden bo razpis za izvedbo dokončne odmere. Vršili se bodo odkupi zemljišč po dokončni odmeri. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji. Urejala se bo upravno-pravna ter finančna dokumentacija.
Opombe:
*
V Resoluciji o NPIA znaša skupna dolžina odseka Beltinci–Pince 40,9 km in vključuje tudi 6,8 km obvoznice Lendava.
** V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka Beltinci–Lendava 17,4 km. Dejanska dolžina odseka znaša 17,2 km trase
avtoceste ter 0,6 km prilagoditve vzdolžnega padca predhodno zgrajenega odseka (Vučja vas–Beltinci), kar je skupaj 17,8 km
(stacionaža AC od km ‑600 do km 17+200)
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*** V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka Lendava–Pince 16,7 km, dejanska dolžina pa znaša 16,5 km, in sicer 13,7 km
štiripasovne avtoceste in 2,8 km hitre ceste do MMP Dolga vas.
(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.1) Pesnica–Zrkovska cesta (6,3 km)
V letu 2010 je predvidena izvedba dokončne odmere, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin ter reševanje razlastitev. Odpravljale se bodo pomanjkljivosti v času začasnega obratovanja ter zaključevala manjša gradbena dela izven avtoceste. Urejala se
bo upravno pravna ter finančna dokumentacija.
(I.B2.2) Zrkovska cesta–Ptujska cesta (4,2 km)
V letu 2010 je predvidena izvedba dokončne odmere ter odkupi zemljišč in drugih nepremičnin. Dokončana bodo vsa dela
za nadzor in vodenje prometa.
(I.B2.5) Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 (2,9 km)*
V letu 2010 bo dokončana pravno-premoženjska ureditev po izvedeni dokončni odmeri.
*Opomba: V letu 2009 je bil predan prometu del odseka dolžine 1,9 km.
(I.D1) RAZDRTO‑VIPAVA, dolžina 15,8 km
(I.D1.2) Rebernice (10,7 km) *
V letu 2010 je predvidena izvedba protivetrnih ukrepov ter ureditev odvodnjavanja pod glavno cesto G1‑12 in preplastitev
vozišča. Dokončana bodo preostala dela sistema za nadzor in vodenje prometa, izvedena bo ploščad za bencinski servis Vipava.
Predvidena je dokončna odmera ter odkupi zemljišč in drugih nepremičnin po dokončni odmeri. Vršili se bodo še dodatni odkupi
zemljišč in drugih nepremičnin zaradi interventnih dostopov in dodatnih deviacij. Izvajali se bodo monitoringi po končani gradnji.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10,7 km, dejanska dolžina pa znaša 12 km, od tega je bilo v letu 2009
predanih prometu 10,3 km
(I.E1) VRBA–PERAČICA, dolžina 10,0 km
V letu 2010 se bodo izvajala še nekatera zaključna dela in odkupi zemljišč po dokončni odmeri.
(I.F4) HRASTJE–KRONOVO, dolžina 13,3 km
(I.F4.2) Lešnica–Kronovo (5,5 km)
V letu 2010 bo izvedena sanacija med gradnjo poškodovanega vozišča na regionalni cesti med Lešnico in Kronovim. Izvajal
se bo monitoring po končani gradnji ter aktivnosti za dokončno pravno premoženjsko ureditev.
(I.G1) SLIVNICA–GRUŠKOVJE
(I.G1.1) Slivnica–Draženci (18,9 km)*
V letu 2010 se bodo izvajala manjša gradbena dela izven območja avtoceste, vršila se bo odprava pomanjkljivosti ter urejanje
upravnih postopkov in priprava na kolavdacije. Predvidena je oddaja del za izvedbo dokončne odmere in izvedba monitoringov v
skladu s programom monitoringa v času obratovanja. Dokončana bo gradnja avtocestne baze Ptuj.
Izgradnja odseka Slivnica–Draženci je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007‑2013 za izgradnjo s sredstvi kohezijskega sklada.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 18,9 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 19,8 km.
(II.G1.1) Draženci–Gruškovje: pododsek MMP Gruškovje–državna meja (0,6 km)
V letu 2010 bodo dokončana vsa dela na trasi avtoceste ter izvedba komunalnih in energetskih vodov.
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Tabela 3:
VREDNOST ZAKLJUČNIH DEL V LETU 2010 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETIH 2008 IN 2009

Skupno se bodo v letu 2010 izvajala zaključna dela odsekih, predanih prometu v letih 2008 in 2009:
– 113,7 km štiripasovnih avtocest
– 1,9 km navezovalne ceste
– 13,1 km hitre ceste
SKUPAJ: 128,7km
1.3.4. Odseki, predani prometu v obdobju do leta 2007, na katerih se bodo v letu 2010 izvajala zaključna dela
V letu 2010 se bodo izvajala zaključna dela na avtocestnih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letih od 1994
do 2007 (imenovanja in oznake so v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11).
Na posameznih avtocestnih odsekih se bodo v letu 2010 izvajala zaključna ureditvena dela, izpolnjevanje zahtev po opravljenih tehničnih pregledih, dokončni monitoringi, protihrupna zaščita, ureditve dostopnih poti, dokončni obračuni ter druga zaključna
dela, potrebna za dokončanje odsekov. Vrednosti del po posameznih odsekih so prikazane v tabeli 4.
Tabela 4:
VREDNOST ZAKLJUČNIH DEL V LETU 2010 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETIH OD 1994 DO 2007

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 7. 5. 2010 /

Stran

5111

Predvideno je, da bodo v letu 2010 gradbeno zaključeni naslednji odseki:
– (I.A2.4)
Vučja vas–Beltinci z R 353
– (I.A3.4)
Lendava–Pince
– (I.B2.3)
Ptujska cesta–Slivnica
– (I.B7.1)
Blagovica–Lukovica
– (I.B7.2)
Lukovica–Krtina
– (I.B7.3)
Krtina–Šentjakob
– (I.C7.1)
Klanec–Socerb
– (I.F2)
Višnja gora–Bič
– (I.F3.1)
Bič–Korenitka
– (I.F3.2)
Korenitka–Pluska
– (I.F4.1)
Hrastje–Lešnica
– (I.F5)
Kronovo–Smednik
– (I.F6)
Smednik–Krška vas
– (I.F7)
Krška vas–Obrežje
– (I.G3.1)
Hajdina–Ptuj
Na nekaterih odsekih, ki so bili predani prometu v letih od 1994 do 2007 ter odsekih, ki so bili predani prometu pred letom
1994 (tj. pred ustanovitvijo DARS d.d.), se bodo v letu 2010 izvajale zemljiško-knjižne ureditve in monitoringi v skupni vrednosti
0,91 mio EUR.
Skupna vrednost zaključnih del, urejanja pravno-premoženjskih zadev in izvajanja monitoringov na odsekih avtocest, ki so
bili predani prometu v obdobju do leta 2007, znaša v letu 2010 14,31 mio EUR.
1.3.5. Ostale postavke
Rehabilitacije državnih cest: sporazum DARS d.d. – MO Ljubljana
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova–Tomačevo, sklenjene med
DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana z dne 27. 3. 1996, bo v letu 2010 znašala obveznost DARS d.d. za rehabilitacije državnih
cest 5,0 mio EUR.
Rehabilitacije državnih cest
V letu 2010 je predvideno sofinanciranje ukrepov, ki so potrebni zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na
državnih cestah. Predviden delež DARS v letu 2010 znaša 5,6 mio EUR.
Ureditev počivališča za težka tovorna vozila Murska Sobota
V letu 2010 je predvidena gradnja počivališča za težka tovorna vozila Murska Sobota na AC odseku Vučja vas–Beltinci.
Vrednost del v letu 2010 znaša 4,0 mio EUR.
Ureditev počivališča za težka tovorna vozila Grabonoš
V letu 2010 bodo dokončana dela za ureditev počivališča za težka tovorna vozila Grabonoš. Vrednost del v letu 2010 znaša
0,5 mio EUR.
Izvedba protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem prometnem koridorju
Na osnovi izvedenih meritev hrupa bo v letu 2010 potrebno na določenih odsekih avtocest zagotoviti dodatne protihrupne
ukrepe v V. in X. evropskem prometnem koridorju. Vrednost del v letu 2010 znaša 0,15 mio EUR.
Preureditev območij ukinjenih mednarodnih mejnih prehodov v območju avtocest in hitrih cest
Naloge DARS d.d. v zvezi z ureditvijo območij mednarodnih mejnih prehodov obsegajo pripravo dokončne ureditve prometne
infrastrukture po ukinitvi mejne kontrole na mednarodnih mejnih prehodih Šentilj, Karavanke, Vrtojba, Fernetiči in Škofije. Vrednost
del v letu 2010 znaša 0,75 mio EUR.
Primorski avtocestni krak: odsek HC Koper–Šmarje–Dragonja: izgradnja obvozne ceste mimo naselja Dragonja
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35100‑6/2006/3 z dne 26. 10. 2006 se je v letu 2007 pričela gradnja začasne obvozne ceste mimo naselja Dragonja. Obvozna cesta poteka po trasi bodoče hitre ceste Koper–Šmarje–Dragonja od MMP
Dragonja do začasne prevezave z obstoječo glavno cesto G1‑11 v skupni dolžini 800 m. V letu 2010 je predvidena priključitev
stare ceste G1‑11 na novozgrajeno obvoznico, tehnični pregled, odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu ter
končni obračun. Vrednost del v letu 2010 znaša 0,65 mio EUR.
Gorenjski avtocestni krak: odsek AC Podtabor–Naklo: izgradnja avtocestnega priključka Naklo
Gradnja priključka Naklo na odseku Naklo–Kranj je določena z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek
Naklo (URADNI LIST RS, št. 4/06). V letu 2010 je predvideno dokončanje gradnje in pravno-premoženjska ureditev. Vrednost del
v letu 2010 znaša 2,5 mio EUR.
Razširitev krožišča Tomačevo
Skladno z aneksom k pogodbi o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova–Tomačevo, sklenjenim med DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana dne 23. 4. 2008, je predvidena izgradnja nove Tomačevske ceste na odseku
od krožišča Tomačevo do podaljška Dimičeve ulice. Za izboljšanje prometne pretočnosti so predvideni tudi ukrepi na krožišču
Tomačevo. Predvidena vrednost del v letu 2010 znaša 3,8 mio EUR.
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Aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov
DARS d.d. aktivno sodeluje v mednarodnih projektih in programih pri oblikovanju različnih smernic in standardov s področja
uvajanja inteligentnih transportnih sistemov, sistemov cestninjenja in izboljšanja prometne varnosti, ki so sofinancirani s sredstvi
EU. V letu 2010 se bodo izvajale aktivnosti v sklopu programa EASYWAY, projekta ERA‑NET II in drugih mednarodnih projektov
in programov. Višina potrebnih sredstev za te aktivnosti v letu 2010 znaša 1,50 mio EUR.
Kontrola in potrjevanje kakovosti, razvojne naloge
V letu 2010 se bo izvajala zunanja kontrola kakovosti del na navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane strokovno‑tehnične storitve ter tudi različna načrtovana manjša naročila, ki so povezana z reševanjem problematike zagotavljanja
kakovosti pri avtocestnih projektih.
Vrednost teh del v letu 2010 znaša 0,25 mio EUR.
Revizije projektne dokumentacije
Na podlagi 53. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO‑1, Uradni list RS, št. 110/02) se izvajajo revizije projektne dokumentacije
zahtevnih objektov. Vključujejo naslednja preverjanja:
– zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti,
– ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev,
– ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan način,
– ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev in računske pravilnosti gradbenih konstrukcij.
Revizija projektne dokumentacije je v neposredni povezavi s pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih določa 66. člen
omenjenega ZGO‑1. Vrednost teh del v letu 2010 znaša 0,47 mio EUR.
Usklajevanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
Na podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05)
zavezuje naročnika, da imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, če dela na gradbišču izvaja več izvajalcev del. Skladno z uredbo bodo v letu 2010 koordinatorji opravljali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na odsekih
med pripravljalnimi gradbenimi deli in na vseh odsekih med glavnimi gradbenimi deli. Koordinatorji bodo med pripravo skrbeli za
izdelavo varnostnega načrta in med gradnjo predvsem usklajevali varnostne načrte s spremembami na gradbiščih ter preverjali
varno izvajanje delovnih postopkov. Vrednost teh del v letu 2010 znaša 0,09 mio EUR.
Ureditev kontrolirane odvodnje
Vrednost del na postavki ureditev kontrolirane odvodnje v letu 2010 znaša 0,1 mio EUR.
Državni center za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom
V letu 2010 je predvideno dokončanje ureditve državnega centra za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom v
Dragomlju. Vrednost teh del v letu 2010 znaša 0,6 mio EUR.
1.4. INVESTICIJSKE VREDNOSTI
Investicijske vrednosti posameznih odsekov, na katerih je ugotovljena njihova sprememba, prikazuje Tabela 5 (nove investicijske vrednosti v primerjavi z zadnjimi potrjenimi investicijskimi vrednostmi v prejšnjih LP ROAC). Na kratko so predstavljeni
tudi pomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti. Spremembe investicijskih vrednosti na posameznih avtocestnih
odsekih so posledica višje stopnje obdelave projektne dokumentacije, zaradi spremenjenih geoloških pogojev, sprememb števila
in zahtevnosti objektov ter pogojev soglasjedajalcev (okoljevarstveni pogoji).
V Tabeli 5a je prikazana struktura virov za odseke, na katerih se je spremenila investicijska vrednost.
V Tabeli 6 so prikazane ostale investicije, ki so predmet LP ROAC 2010 in zanje določena struktura virov.

Tabela 5:
NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC
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Tabela 5a:
STRUKTURA VIROV ZA ODSEKE, NA KATERIH SE JE INVESTICIJSKA VREDNOST SPREMENILA
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Tabela 6: OSTALE INVESTICIJE, KI SO PREDMET LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2010
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2. RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA
V letu 2010 se nadaljuje gradnja nekaterih državnih–navezovalnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na avtocestno omrežje. Dela bodo potekala na naslednjih odsekih državnih cest (oznake pred odseki in etapami so povzete
po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.3.1) Želodnik–Vodice: Želodnik–Mengeš z obvoznico
V letu 2010 se bodo izvajali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, razpis za izvedbo del in izvedba pripravljalnih del. Na
obvoznici Mengeš je predvidena izvedba gradbenih del.
(I.3.2) Želodnik–Vodice: Mengeš–Žeje
V letu 2010 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin ter izdelava projektne dokumentacije.
(I.3.3) Želodnik–Vodice: Žeje–Vodice
V letu 2010 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in prenos lege na teren.
Dokončna premoženjska ureditev
cest:

V letu 2010 se bo izvajala dokončna premoženjsko‑pravna ureditev po končani gradnji na naslednjih odsekih navezovalnih
– (I.1.1) Zahodna obvoznica Maribor–levi breg: Fontana–Turnerjeva ulica
– (I.1.3) Zahodna obvoznica Maribor–desni breg: Erjavčeva ulica–Proletarskih brigad
– (I.1.4) Zahodna obvoznica Maribor–desni breg: Proletarskih brigad–Streliška
– (I.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste
– (I.4.1) Koper–Šmarje–Dragonja: Šmarje–Dragonja: dograditev III. pasu
– (I.4.2) Koper–Šmarje–Dragonja: Križišče Slavček–križišče Tomos
– (I.5.1) Obvoznica Novo mesto: Muhaber–Bučna vas
– (I.5.2) Obvoznica Novo mesto: Bučna vas–Ločna
Vrednosti del po posameznih odsekih navezovalnih cest so prikazane v Tabeli 7.
Tabela 7:
VREDNOST DEL NA NAVEZOVALNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2010

Vrednost del na navezovalnih cestah v okviru nacionalnega programa v letu 2010 znaša 12,74 mio EUR.
3. OBNAVLJANJE AVTOCEST IN NALOŽBE V OBSTOJEČE AVTOCESTE
Na obstoječem avtocestnem omrežju se bo nadaljevalo obnavljanje vozišč in objektov ter izvedba naložb na celotnem avtocestnem omrežju. V letu 2010 je predvidena izvedba del, dokončni obračuni izvedenih del v letu 2009 ter pričetek postopkov
za izvedbo del v letih 2010 in 2011 v skupni vrednosti 78,85 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma izvedena dela v
vrednosti 55,71 mio EUR.
Plan obnavljanja avtocest in naložb v obstoječe avtoceste za leto 2011 ni dokončen, ampak se bo z Letnim planom razvoja
in obnavljanja za leto 2011 uskladil glede na dejanske potrebe in možnosti financiranja v letu 2011.
V nadaljevanju je podan pregled po posameznih skupinah del.
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3.1. GRADBENA DELA PRI OBNAVLJANJU AVTOCEST
Izvedba obnovitvenih del avtocestah zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja dela v
največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev oziroma v času najmanjših jutranjih in
popoldanskih prometnih konic. Pri izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse dni v tednu, ves
svetli del dneva, posamezne delovne faze pa tudi ponoči. Obnova predorov se bo izvajala 24 ur na dan.
Pri terminskem načrtovanju izvedbe obnovitvenih del, je upoštevano načelo združevanja obnov vozišč in objektov ter hkratno
izvajanje največ ene obnove istočasno na posameznem avtocestnem kraku, če ta vpliva na pretočnost prometa. Prometne zapore
za izvajanje obnovitvenih del se projektirajo in postavljajo v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih
cestah in ovirah v cestnem prometu ter v skladu s v analizo možnosti postavitve zapore C2+1+1. V letu 2009 je DARS v okviru akcijskega načrta izvajanja obnov sprejel navodila, ki glede na okoliščine, ki vplivajo na izbiro vrste zapore (trajanje obnovitvenih del,
ceno, prometne podatke, varnost, prečni in vzdolžni profil ceste ipd.) določajo vrsto zapore (A, B, C1+1, C2+1, C2+1+1, C2+2).
V letu 2010 je predvidena izvedba del, dokončni obračuni izvedenih del v letu 2009 ter pričetek postopkov za izvedbo
del v letih 2010 in 2011 v skupni vrednosti 59,95 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma izvedena dela v vrednosti
40,59 mio EUR, ki že vsebujejo sprejete pogodbene obveznosti iz leta 2009 v višini 19,75 mio EUR.
3.1.1. Investicijsko obnavljanje vozišč
Obnove vozišč avtocest bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so bili v
postopku sezonskih pregledov in prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI označeni z »zelo slabo« in »slabo« in so torej
najbolj dotrajani. Izbrani odseki so bili dodatno potrjeni z uporabo ekspertnega sistema za gospodarjenje z vozišči (dTIMS_CT),
ki se uporablja za optimalno planiranje obnov vozišč.
V letu 2010 je predviden pričetek postopkov za izvedbo obnov na vseh krakih avtocestnega omrežja in sicer predvsem:
– Gorenjski krak na območju PE Hrušica: na odseku AC Brnik–Vodice in AC Podtabor–Kranj
– Primorski krak na območju PE Kozina in PE Postojna: na odsekih, AC Divača–Kozina, AC Vrhnika–
Logatec, AC Unec‑Postojna ter priključek Vrhnika
– Štajerski krak na območju PE Vransko, PE Slovenske Konjice in PE Maribor: na odsekih AC Arja vas–
Vransko, priključku Slivnica, AC Šentilj–Pesnica in priključku Maribor Vzhod (Ptujska cesta)
– na območju PE Ljubljana: na odsekih in priključkih AC Grosuplje–Višnja gora, Ivančna Gorica–Bič,
AC Vodice–LJ (Šmartno) ter na južni ljubljanski obvoznici
– na območju celotnega omrežja se bodo izvajala manjša investicijska vzdrževalna dela vozišč, obnove
drenažnih asfaltov ter žlebičenja
SKUPAJ

2.032.000 EUR
12.428.000 EUR
6.798.000 EUR
11.141.000 EUR
3.354.000 EUR
35.744.000 EUR

V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že izvedenih del. Tako je že sprejetih pogodbenih obveznosti iz leta 2009 v višini 7,78 mio EUR (odseki izpisani v poudarjeni pisavi).
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 35,74 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma
izvedena dela v vrednosti 25,46 mio EUR.
V prilogi 3 je seznam odsekov z njihovimi dolžinami, za katera se bodo v letu 2010 predvidoma pričeli postopki za izvedbo
obnovitvenih del.
3.1.2. Investicijsko obnavljanje objektov
Obnove avtocestnih objektov bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so
bile v postopku rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe, ki ali že ogrožajo varnost konstrukcije in s tem ne zagotavljajo
varnega odvijanja prometa ali pa je popravilo posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, asfaltov, izolacije) da
se prepreči nadaljnje pospešeno propadanje objektov. Za določitev prednosti je na podlagi rednih in glavnih pregledov izdelan
prednostni vrstni red poškodovanosti objektov. V okviru obnove objektov se izvajajo tudi obnovitvena dela v predorih.
V letu 2010 je predviden pričetek postopkov za obnovo objektov na vseh krakih avtocestnega omrežja in sicer predvsem:
– Gorenjski krak na območju PE Hrušica: obnova asfaltov, dilatacij in hidroizolacij na objektih (Podmežaklja, Moste)
– Primorski krak na območju PE Kozina in PE Postojna: obnova podvozov in nadvozov na AC odsekih Vrhnika–Logatec, Unec–Postojna, Postojna–Razdrto, zamenjava ležišč na viaduktu Verd ter obnova
mostu čez Ljubljanico
– Štajerski krak na območju PE Slovenske Konjice: obnova več nadvozov in podvozov (Pokoše, priključek Slovenske Konjice), obnova mostu čez Hudinjo, Framski potok in Brezovec, sanacija dilatacije na
viaduktu v škedenjski dolini ter ukrepi ob izteku garancijske dobe (doplačilo ob vnovčeni garanciji) na
odsekih Slovenske Konjice–Dramlje in Arja vas–Vransko
– na območju PE Ljubljana: zamenjava robnih vencev in ograj na mostu čez Gradaščico, ojačitev vozišča v predoru Golovec
– na območju celotnega omrežja se bo izvajala obnova asfaltov, dilatacij, hidroizolacije in kanalizacije
na objektih
SKUPAJ

1.400.000 EUR
1.585.000 EUR

2.944.000 EUR
629.000 EUR
807.000 EUR
7.365.000 EUR
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V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že izvedenih del. Tako je že sprejetih pogodbenih obveznosti iz leta 2009 v višini 3,66 mio EUR (odseki izpisani v poudarjeni pisavi).
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 7,37 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma
izvedena dela v vrednosti 5,52 mio EUR.
3.1.3. Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav
Obnove drugih objektov se bodo izvajale na celotnem avtocestnem omrežju. Med obnovo drugih objektov štejemo vsa obnovitvena dela na ostalih objektih, ki so sestavni del avtocest, in sicer predvsem:
– obnova varnostnih, varovalnih ter protihrupnih ograj, nasipov, brežin in usekov, avtocestnih baz (Hrušica, Sl. Konjice, Ljubljana) in cestninskih postaj, obnova varnostne opreme na avtocestnem omrežju, obnova
odvodnjavanja na cestah in objektih, obnova počivališč
SKUPAJ

3.304.000 EUR
3.304.000 EUR

V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že
izvedenih del. Tako je že sprejetih pogodbenih obveznosti iz leta 2009 v višini 1,25 mio EUR.
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 3,30 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma
izvedena dela v vrednosti 1,59 mio EUR.
3.1.4. Investicijske naložbe v vozišča in objekte
V okviru planske postavke naložbe v vozišča in objekte se zagotavljajo potrebna finančna sredstva za naložbena dela v
vozišča in objekte na obstoječem avtocestnem omrežju. V letu 2010 je predviden pričetek postopkov izvedbo naslednjih del:
– postavitev nove prometne signalizacije za oštevilčevanje priključkov in zamenjava kažipotne signalizacije
– urejanje in zagotovitev novih parkirnih mest na počivališču Lopata
– obnova velikih garažnih vrat in zunanja ureditev ter izgradnja nove solarne v ACB Slovenske Konjice
– zapiranje službenih prehodov, ureditev čistilnih naprav na počivališčih, postavitev naletnih mehov,
zavarovanje nevarnih točk z JVO in sanacija brežin
SKUPAJ

2.500.000 EUR
1.240.000 EUR
2.890.000 EUR
3.552.000 EUR
10.182.000 EUR

V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že izvedenih del. Tako je že sprejetih pogodbenih obveznosti iz leta 2009 v višini 3,70 mio EUR (investicije izpisane v poudarjeni pisavi)
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 10,18 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma
izvedena dela v vrednosti 4,66 mio EUR
3.1.5. Obnove in naložbe v varovanje okolja
V okviru obnov in naložb v varovanje okolja se bodo v letu 2010 in 2011 izvajala manjša popravila in zamenjave poškodovanih
panelov obstoječih protihrupnih ograj. Dela se bodo izvajala na celotnem avtocestnem omrežju in so že zajeta v postavki 3.1.3.
Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav.
3.1.6. Predhodna dela pri obnavljanju avtocest
Za izvedbo obnovitvenih del (postavke 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. in 3.1.5.) je potrebno pripraviti obsežno projektno‑tehnično
in investicijsko dokumentacijo ter izvajati potrebne preglede in monitoringe. V času izvedbe del pa je potrebno izvajati testne kontrole kvalitete in zagotavljati ustrezno varstvo pri delu. V letu 2010 je predviden pričetek postopkov za naslednja dela:
– izdelava projektne dokumentacije
– izdelava investicijske dokumentacije
– monitoringi in pregledi
– testna kontrola kvalitete
– varstvo pri delu
SKUPAJ

1.746.000 EUR
60.000 EUR
940.000 EUR
328.000 EUR
283.000 EUR
3.357.000 EUR

Predvidena vrednost del v letu 2010 znaša 3,36 mio EUR.
3.2. ELEKTRO STROJNA DELA
Za posodobitev opreme obstoječega avtocestnega omrežja in povečane prometne varnosti je potrebno starejše avtoceste
opremiti s sodobno elektro‑strojno in drugo opremo oziroma opremiti avtoceste v skladu z novimi predpisi (direktivami) in zakonodajo.
Največji delež obnov elektro strojnih naprav predstavlja sanacija elektro strojne opreme predora Karavanke, ki je naš najstarejši
predor in velja iz prometnega vidika za najnevarnejši predor na slovenskem avtocestnem omrežju (enocevni predor). Poleg zagotavljanja večje prometne varnosti v predoru je sanacija potrebna tudi zaradi uskladitve s slovensko Uredbo o tehničnih normativih in
pogojih za projektiranje cestnih predorov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/06) in določbami Direktive Evropskega parlamenta
in Sveta 2004/54/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju (Uradni
list RS, št. 167/04). Vsa sanacijska dela se izvajajo skupaj in v dogovoru z Republiko Avstrijo (meddržavna komisija).
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Poleg predora Karavanke imamo na avtocestnem omrežju še predore Golovec, Ločica in Jasovnik, ki so bili zgrajeni pred
sprejetjem evropske direktive, zato z njenimi zahtevami niso usklajeni. Predvideno je, da bi se vsa potrebna dela zaključila do
konca leta 2014, kar je tudi skrajni rok, ki nam ga nalaga direktiva 2004/54/ES.
Predvsem na starejših avtocestnih odsekih se nahaja elektro strojna in druga oprema (klic v sili, kabelska kanalizacija, razsvetljava, optične povezave, spremenljiva signalizacija idr.) katero samo z rednim vzdrževanjem ni več možno ohranjati v normalnem
delovanju, zato je potrebna delna ali celovita zamenjava.
Nekaj sredstev je namenjenih tudi za postavitev sistemov in naprav za izboljšanje prometne varnosti (razsvetljava razcepov,
videonadzorni sistemi, cestno vremenske postaje, spremenljiva signalizacije, izgradnja odstavnih niš klica v sili idr.).
Predvidena je tudi postopna izvedba prilagoditev javne razsvetljave na avtocestah in hitrih cestah v skladu z novo uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07). V prvi fazi se predvideva zamenjava starejših in energetsko potratnih svetilk.
Za izvedbo obnovitvenih del je potrebno pripraviti obsežno projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo ter izvajati potrebne preglede, monitoringe, testne kontrole kvalitete, zagotavljati varstvo pri delu idr.
V letu 2010 je tako predviden pričetek postopkov za izvedbo naslednjih del:
– obnova elektro strojnih naprav: obnova hidrantnega omrežja in izvedba videonadzorne in detekcijske
opreme v predoru Karavanke, nadgradnja predorov Ločica, Jasovnik, prenova napajalnih enot klica v sili,
sanacija in izgradnja nove kabelske kanalizacije za potrebe SNVP (sistem nadzora in vodenja prometa) na
odseku Brazovica–Divača, nadgradnja varnostnih naprav serverskih in elektro prostorov z avtomatskim gasilnim sistemom; optimizacija (združevanje) nadzornih centrov v regionalne nadzorne centre (prestavitev NC Sl.
Konjice v RNC Maribor)
13.100.000 EUR
– investicijske naložbe v elektro strojne naprave: dokončanje razsvetljave razcepa Zadobrova, izvedba
video nadzora na nevarnih odsekih AC in HC, izgradnja dodatnih cestno vremenskih postaj na vremensko
izpostavljenih odsekih AC
2.150.000 EUR
– obnova TK sistemov in prenosnih poti:, izvedba nove kabelske kanalizacije na starejših AC odsekih
skupaj z obnovo vozišča, dogradnja in razširitev optičnega omrežja
850.000 EUR
– predhodna dela za elektro strojna dela: izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izvedba
barvnega aero snemanja in izdelava orto načrtov, izdelava baz podatkov podzemnih komunalnih vodov
gospodarske infrastrukture (GJI)
2.800.000 EUR
SKUPAJ
18.900.000 EUR
V plan so vključena tudi dela, ki so bila planirana, vendar še neizvedena v letu 2009 ter dokončni obračun v letu 2009 že
izvedenih del.
Vrednost del, ki bodo izvedena v letu 2010 in delno v letu 2011 znaša 18,9 mio EUR. Od tega bodo v letu 2010 predvidoma
izvedena dela v vrednosti 15,12 mio EUR
4. NOV CESTNINSKI SISTEM
V letu 2010 se bodo izvajale aktivnosti skladno z Akcijskim načrtom za uvedbo elektronskega cestninskega sistema v prostem
prometnem toku, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 56. redni seji dne 26. 11. 2009. Vrednost del v letu 2010 znaša
1,5 mio EUR.
5. SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA
Sistem za nadzor in vodenje prometa je inteligentni prometni sistem, ki na avtocestnem odseku, na katerem deluje, omogoča
večjo prometno varnost, večjo propustnost prometa in s tem boljši izkoristek obstoječe infrastrukture (do 30%), zmanjšuje negativne
vplive na okolje in zagotavlja vzpostavitev optimalnih prometnih razmer glede na trenutno in predvideno stanje na cesti.
Vzpostavitev sistema za nadzor in vodenje prometa na AC‑A1 in po hitri cesti HC‑H4 je bila predvidena v dveh fazah. Prva
faza (HC‑H4) preko Rebernic in Vipavske doline do Nove Gorice in navezava na italijansko stran je že izvedena, druga faza (AC‑A1)
od Postojne navezava na Rebernice in Kozino pa je predvidena v letu 2010. Z izgradnjo druge faze bomo pridobili na zagotavljanju
prevoznosti v času neugodnih vremenskih razmer (burje na Rebernicah), izrednih dogodkov, povečal se bo nivo uslug obveščanja
o stanju na cestah in pretočnost prometa na tem delu.
Vzpostavitev sistema za nadzor in vodenje prometa je predvidena tudi na ljubljanski severni obvoznici, ki je poleg zahodne
ljubljanske obvoznice prometno najbolj obremenjen odsek. Na zahodni ljubljanski obvoznici je Sistem za nadzor in vodenja prometa že vzpostavljen, v letošnjem letu pa je predvidena širitev sistema na severno ljubljansko obvoznico, s čimer bomo bistveno
povečali pretočnost prometa (do 30%) brez gradnje dodatnih pasov. Na tem odseku se bo z izgradnjo sistema povečala prometna
varnost.
Odsek Slivnica–Arja vas se trenutno upravlja iz podpornega nadzornega centra v Slovenskih Konjicah, kjer je še posebno
zahteven odsek Slovenske Konjice–Dramlje predvsem zaradi dveh predorov Golo Rebro in Pletovarje. Skladno s strategijo DARS o
ukinjanju podpornih nadzornih centrov se v letošnjem letu predvideva selitev podpornega nadzornega centra Sl. Konjice v nadzorni
center Maribor. S selitvijo se bodo istočasno izvedla tudi gradbena in elektroinstalacijska dela potrebna za vzpostavitev sistema
nadzora in vodenja prometa na odseku Sl. Bistrica–Dramlje.
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V letu 2010 se bo pridobivala projektno tehnična dokumentacija za sisteme nadzora in vodenja prometa na južni in vzhodni
ljubljanski obvoznici s priključnimi kraki.
Vrednost teh del v letu 2010 znaša 9,9 mio EUR.
6. OBVEZNOSTI IZ ZADOLŽEVANJA (VRAČILO GLAVNICE IN PLAČILO OBRESTI)
Obveznosti iz investicijskih posojil (plačilo rednih obresti, odplačilo glavnice in obveznosti iz refinanciranja) bodo v letu 2010
dosegle vrednost 157,09 mio EUR, od tega bo:
– 95,18 mio EUR namenjenih za plačilo rednih obresti (za posojila za avtocestne odseke, ki so že predani prometu),
– 61,91 mio EUR namenjeno za odplačilo glavnic.
7. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NAROČILA
Vrednost nadomestila za opravljanje naročila je odvisna od vrednosti vseh del, ki jih določa LP ROAC in se določi Skladno s
4. točko Pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom
in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Glede na predvideni obseg del, določenih z LP ROAC 2010, znaša nadomestilo za opravljanje naročila 17,75 mio EUR,
dejanska vrednost nadomestila v letu 2010 pa bo določena na podlagi dejansko izvedenih del.
8. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA REALIZACIJO LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST 2010
8.1. NOVI ZAKONI O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
Za nemoteno izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010 je potrebno sprejeti nov zakon o soglasju in poroštvu za gradnjo avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Zakon
o soglasju in zakon o poroštvu za najetje posojil in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev je potrebno sprejeti v skupni višini
297,81 mio EUR, in sicer zaradi spremembe investicijskih vrednosti nekaterih odsekov, za elektronski cestninski sistem v
prostem prometnem toku, za obnavljanje AC omrežja – gradbena dela, za obnavljanje AC omrežja – elektro‑strojna dela, za
pripravo prostorske dokumentacije za odseke iz dodatnega programa ReNPIA, za pripravo prostorske in druge dokumentacije
dokumentacije za ostale odseke in investicije, za rehabilitacijo državnih cest, za izvedbo ukrepov skladno z operativnim planom
reševanja hrupne obremenjenosti, za ureditev kontrolirane odvodnje, za nadomestilo za izvajanje naročila, za preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest, za izvajanje aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov ter za zaključna
dela na odsekih, zgrajenih v letih 1994–2007.
štvu.

V tabeli 8 so prikazani odseki avtocest in druge postavke LP ROAC, za katere je predviden nov zakon o soglasju in poro-

Tabela 8
PREGLED ODSEKOV AVTOCEST IN DRUGIH POSTAVK LP ROAC, ZA KATERE JE PREDVIDEN NOV ZAKON O
SOGLASJU IN POROŠTVU
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9. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA RAZVOJA NAVEZOVALNIH CEST
9.1 VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE NOVOGRADNJE IN OBNOV AVTOCEST V LETU 2010
9.1.1. Investicijski transferi
Po Resoluciji o NPIA so osnovni vir za financiranje Nacionalnega programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji sredstva, ki
se zagotavljajo na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02). Dinamika financiranja po Resoluciji o NPIA za leto 2010
predvideva iz tega naslova priliv v višini 190 mio EUR.
V proračunu RS za leto 2010 ni predvidenih investicijskih transferjev s postavke »sredstva za izgradnjo avtocest (DARS d.d.)«,
sredstva evropske kohezijske politike pa so predvidena v višini 106,23 mio EUR (za odseke Slivnica–Draženci, Pluska–Ponikve,
Ponikve–Hrastje).
9.1.2. Vračilo davka na dodano vrednost
V letu 2010 je iz naslova vračila davka na dodano vrednost načrtovan vir v višini 40,52 mio EUR.
9.1.3. Posojila
V letu 2010 bodo črpana posojila za financiranje gradnje avtocest v skupnem znesku 285 mio EUR.
V letu 2010 bo predvidoma črpano 115 mio EUR posojil po že sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer:
A. DOMAČA IN TUJA POSOJILA
posojilo pri banki Unicredit
posojilo pri banki BIIS
posojilo pri banki KfW
SKUPAJ (A)

15.000.000 EUR
50.000.000 EUR
50.000.000 EUR
115.000.000 EUR

V letu 2010 bodo koriščena posojila pri banki Unicredit v višini 15 mio EUR, pri banki BIIS v višini 50 mio EUR in pri banki
Kfw v višini 50 mio EUR. Posojila so namenjena za obnavljanje avtocestnega omrežja, elektro‑strojna dela, nov cestninski sistem
(preureditev obstoječih cestninskih postaj), za rehabilitacijo državnih cest, center za nadzor in vodenje prometa, ureditev počivališč
za tovorna vozila Murska sobota, ureditev počivališč za tovorna vozila Grabonoš ter za nekatere druge postavke iz LPROAC 2009
(preureditev območij ukinjenih mednarodnih mejnih prehodov v sklopu avtocest, predor Karavanke – nadgradnja elektro‑strojne
opreme, stroški koordiniranja varnosti in zdravja pri delu, kontrola in potrjevanje kvalitete, revizije projektne dokumentacije, izvedba protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem prometnem koridorju, priprava projektne dokumentacije, odkupi zemljišč in drugih
nepremičnin, zaključna dela na avtocestah).
B) NOVI KREDITI
V letu 2010 se bo začel postopek za najem novega kredita za financiranje investicij v letu 2010 v predvideni višini 70 mio EUR
(za financiranje odsekov Razdrto–Vipava: Rebernice, Peračica–Podtabor, Pluska–Ponikve, Ponikve–Hrastje, Gorišnica–Ormož,
Šentvid–Koseze, Pesnica–Zrkovska cesta, Zrkovska cesta–Ptujska cesta, za priključek Naklo ter za financiranje obvozne ceste
Dragonja). Predvidena zadolžitev je v skladu z zakonom o soglasju in poroštvu Republike Slovenije DARS d.d. za obveznosti iz
kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544 mio evrov (Uradni list RS, št. 55/08).
Glede na to, da v proračunu RS ni več zagotovljenih investicijskih transferjev na postavki »sredstva za izgradnjo avtocest
(DARS d.d.), bo v zadnjem četrtletju leta 2010 dodatno najet kredit v predvideni višini 100 mio EUR z namenom zagotovitve virov
za financiranje investicij v prvi polovici leta 2011.
Oblike predvidenih zadolžitev bodo odvisne od pogojev na finančnih trgih.
Kredit (zakon 544 mio EUR)
Kredit
SKUPAJ (B)
SKUPAJ (A+B)

70 000.000 EUR
100.000.000 EUR
170.000.000 EUR
285.000.000 EUR

9.1.4. Drugi viri
DARS d.d. sodeluje v projektih na vseevropskem prometnem omrežju (TEN‑T) z enoletnimi in večletnimi projekti. V letu 2010
je predvidenih 2,62 mio EUR iz programa EASYWAY, v okviru katerega se izvajajo aktivnosti na področju uvajanja inteligentnih
transportnih sistemov (ITS) v državah Evropske unije.
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9.2. VIRI ZA ZAPADLE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA V LETU 2010
9.2.1. Sredstva koncesijske dajatve
Skladno z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04) so vir za financiranje obveznosti
v zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen, tudi sredstva koncesijske dajatve, ki
se zagotovijo na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo in DARS, iz prihodkov cestninjenja in drugih
prihodkov družbe. V letu 2010 je iz tega vira predvidenih 160,00 mio EUR.
9.2.2. Dodatna sredstva – aneks 1 h koncesijski pogodbi
Na podlagi Aneksa 1 h koncesijski pogodbi se bo realizirani čisti dobiček koncesionarja v delu, ki presega priznani donos
kapitala iz točke 5.3.5. te pogodbe, nakazal na račun izgradnje avtocest in se na računu izgradnje avtocest obravnaval kot povečanje koncesijske dajatve kot namenski vir za servisiranje finančnih obveznosti iz naslova izgradnje avtocest. V letu 2010 se iz
naslova poslovnega leta 2009 predvideva vir iz tega naslova v višini 7 mio EUR.
9.3. DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2010
V tabeli 9 je prikazan denarni tok za financiranje izvajanja naročila v letu 2010. Tabela prikazuje dejanske finančne potrebe
DARS d.d. za izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010, ki jih ocenjujemo na 501,37 mio EUR. Rekapitulacija tabele 9 je v prilogi 2.
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Konec leta 2010 se bo DARS d.d. dodatno zadolžil v predvideni višini 100 mio EUR z namenom zagotovitve virov za financiranje investicij v prvi polovici leta 2011 (glavni vir financiranja
NPIA predstavlja zadolževanje).

Tabela 9:
DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2010
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10. UPRAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
DARS d.d. bo v letu 2010 nadaljeval politiko upravljanja finančnih sredstev skladno z določili 3. člena Zakona o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji in Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest
ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Resoluciji o NPIA.
DARS d.d. pri svojem finančnem poslovanju sodeluje z več mednarodnimi finančnimi ustanovami, tujimi komercialnimi bankami in z večino slovenskih bank. Taka raznovrstnost poslovanja neposredno pripomore k zniževanju tveganj prevelike odvisnosti
od posamezne ustanove in povečuje konkurenčnost poslovanja. Konkurenčnost med posojilodajalci pa DARS d.d. tudi omogoča,
da pri postopkih novih zadolžitev finančna sredstva pridobiva pod najugodnejšimi pogoji, ki jih v trenutku zadolžitve ponuja trg.
To je še posebej pomembno v času svetovne finančne krize, ki smo ji priča in v kateri je bistveno otežen dostop do finančnih in
kapitalskih trgov.
DARS d.d. bo pri upravljanju tveganj v letu 2010 nadaljeval z obvladovanjem likvidnostnih in obrestnih tveganj. DARS d.d.
bo obrestna tveganja obvladoval predvsem prek uporabe izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju pričakovanih gibanj na
globalnih trgih ter s ciljem zniževanja skupnih stroškov servisiranja dolga. V drugi polovici leta 2010 se pričakuje postopno globalno
zviševanje obrestnih mer, ki so sedaj na zgodovinsko nizkih nivojih. Likvidnostno tveganje postaja glede na strukturo financiranja
Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010 eno pomembnejših tveganj. To tveganje bo DARS d.d. obvladoval prek
skupnega upravljanja denarnih tokov obeh delov poslovanja družbe, z zagotovitvijo razpoložljivih kratkoročnih kreditnih linij, ki jih
bo lahko uporabil v primeru izkazanih potreb in s pravočasnim zagotavljanjem dolgoročnih virov financiranja NPIA. Pri tem mora s
pravočasnim izdajanjem soglasij ter zagotovitvijo poroštev svojo vlogo opraviti tudi Vlada RS. Valutna tveganja so za poslovanje
DARS d.d. praktično nepomembna, saj le zanemarljiva količina transakcij ne poteka v EUR.
11. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2010 Z OBSEGOM
PREDVIDENIM V RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU GRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO
2010
V nadaljevanju je v Tabeli 10 in Prilogi 1 zaradi prikaza obsega izvedenih del v letu 2010 in primerjave z NPIA podana
vrednost izvedenih del (fakturirana realizacija) in viri za pokrivanje fakturirane realizacije v letu 2010. Odstopanja med fakturirano
realizacijo in denarnim tokom (dejanskimi plačili) po mesecih so posledica pogodbeno določenih plačilnih rokov. Zato so v Tabeli
9 in Prilogi 2 viri prikazani in izračunani tudi glede na dejanski denarni tok in ne zgolj na fakturirano realizacijo.
Pomembno je, da so viri oblikovani glede na dejansko porabo v tekočem letu, pri čemer to najbolj velja za zadolževanje v
tekočem letu, ki je pomemben podatek za oblikovanje kvote zadolževanja za tekoče leto.
V Tabeli 10 je prikazana primerjava obsega virov in porabe, predvidenega v Resoluciji o NPIA v letu 2010 z obsegom,
predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010. Potrebni viri, prikazani v Tabeli 10 in v Prilogi 1 ne
izkazujejo dejanskih finančnih potreb za financiranje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010, ampak služijo
zgolj za ohranitev dosedanjega načina prikazovanja virov in porabe za izvajanje NPIA.
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Tabela 10:
PRIMERJAVA PLANA PORABE 2010 Z RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST ZA
LETO 2010

Opombe:
1
V skladu z Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v RS (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02),
2
Prikazani znesek pri Resoluciji o NPIA predstavlja samo del cestnine in povračil za financiranje obveznosti v zvezi z
gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen. Celotni predvideni znesek prilivov in povračil v
letu 2010 znaša po Resoluciji o NPIA 192,3 mio EUR.
Z Resolucijo o NPIA je določena poraba za razvoj in obnavljanje avtocest v letu 2010 v višini 586,32 mio EUR. Z LP ROAC
2010 predvidena realizacija v višini 501,51 mio EUR pomeni 86% realizacije, predvidene z Resolucijo o NPIA.
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MINISTRSTVA
1773.

Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje,
nadzor in izkoreninjenje transmisivnih
spongiformnih encefalopatij

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 18. člena, drugega odstavka
20. člena, prvega in tretjega odstavka 28. člena in tretjega
odstavka 33. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) ter tretjega odstavka 125. člena za
izvajanje 29., 30. in 31. člena Zakona o živinoreji (Uradni list
RS, št. 18/02, 110/02 – ZGO‑1, 110/02 – ZUreP in 45/04 –
ZdZPKG) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen
resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor
in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih
encefalopatij
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se za izvajanje 6., 6a., 7, 8., 11., 12.,
13. in 14. člena ter Prilog III, IV, V, VII in X Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o
določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL
L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z
Uredbo (ES) št. 220/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 11. marca 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001
o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij, kar
zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (UL L št. 87
z dne 31. 3. 2009, str. 155), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
999/2001/ES) določa:
– izvajalce vzorčenja in preiskav na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) pri govedu,
ovcah in kozah ter pri drugih živalskih vrstah;
– obseg testiranja na TSE pri govedu, ovcah in kozah ter
pri drugih živalskih vrstah;
– izvajalce vzorčenja in preiskav za genotipizacijo pri
ovcah;
– obseg izvajanja genotipizacije pri ovcah;
– izvajanje selekcije glede odpornosti proti TSE v okviru
rejskih programov;
– nekatera odstopanja pri proizvodnji, predelavi in uporabi predelanih živalskih beljakovin in način izdaje dovoljenj za
uveljavljanje odstopanj;
– način odstranjevanja živalskih tkiv s specifičnim tveganjem (v nadaljnjem besedilu: SRM);
– način prijave suma na TSE ter postopke obveščanja in
– način izvedbe nekaterih ukrepov ob sumu in po potrditvi
TSE.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. klinični sum na TSE je sum na TSE, ki ga je postavil
veterinar veterinarske organizacije (v nadaljnjem besedilu: veterinar) na podlagi rezultatov klinične preiskave;
2. laboratorijski sum na TSE je sum na TSE, ki ga postavi
imenovani laboratorij za TSE, ko je rezultat hitrega testa pozitiven ali ni dokončen;
3. uradni sum na TSE je sum, ki je podan, ko:
– uradni veterinar na podlagi kliničnega suma na TSE veterinarja in opravljene epizootiološke poizvedbe potrdi klinični
sum na TSE;
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– uradni veterinar postavi sum na TSE pri ante mortem
pregledu govedi, ovac oziroma koz pred klanjem;
– Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: VURS) prejme obvestilo o laboratorijskem sumu na
TSE;
4. epizootiološka poizvedba je poizvedba, ki jo opravi
uradni veterinar z namenom pridobitve podatkov iz 1. točke
poglavja A Priloge VII Uredbe 999/2001/ES;
5. Bovina spongiformna encefalopatija (v nadaljnjem besedilu: BSE) je oblika TSE, ki je značilna za govedo;
6. uradna potrditev BSE pomeni, da VURS uradno potrdi
BSE na podlagi rezultatov ene izmed potrditvenih preiskav
iz točke 3.1. poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES, ki jo
opravi nacionalni referenčni laboratorij za TSE (v nadaljnjem
besedilu: NRL) ali referenčni laboratorij skupnosti (v nadaljnjem
besedilu: CRL);
7. uradna potrditev TSE pomeni, da VURS uradno potrdi
TSE na podlagi rezultatov ene izmed potrditvenih preiskav
iz točke 3.2 poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES, ki jo
opravi NRL ali CRL;
8. genotipizacija je preiskava dela DNK v področju gena,
ki nosi genski zapis za prionski protein (v nadaljnjem besedilu:
PrP), s katero določimo genotip.
3. člen
(monitoring TSE)
(1) Za izvajanje 6. člena Uredbe 999/2001/ES VURS pripravi letni program monitoringa in izkoreninjenja TSE, katerega
sestavni del je program aktivnega in pasivnega monitoringa pri
govedu (v nadaljnjem besedilu: monitoring BSE), ovcah in kozah ter pri drugih živalskih vrstah (v nadaljnjem besedilu: monitoring ostalih TSE) ob upoštevanju minimalnih zahtev iz Priloge
III Uredbe 999/2001/ES in Odločbe Komisije z dne 28. septembra 2009 o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih programov spremljanja BSE (UL L št. 256 z dne 29. 9.
2009, str. 35), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne
5. februarja 2010 o spremembi Odločbe Komisije 2009/719/ES
o pooblastitvi nekaterih držav članic za revizijo njihovih letnih
programov spremljanja BSE (UL L št. 35 z dne 6. 2. 2010, str.
21), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/719/ES).
(2) Testiranje na BSE je obvezno:
– pri vseh govedih, ne glede na starost, kadar gre za sum
na BSE;
– pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, ki so navedena v prvi in drugi alinei točke 2.1. I. dela poglavja A Priloge
III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24 mesecev;
– pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke
2.2. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, ki so
bila skotena v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe
2009/719/ES, v starosti nad 48 mesecev;
– pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, iz točke
2.2. I. dela poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, ki niso
bila skotena v eni izmed držav, navedenih v Prilogi Odločbe
2009/719/ES, v starosti nad 30 mesecev;
– pri poginulih in usmrčenih govedih iz točke 3.1. I. dela
poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES, v starosti nad 24
mesecev.
(3) Testiranje na TSE je obvezno:
– pri vseh ovcah in kozah, ne glede na starost, kadar gre
za sum na TSE;
– pri poginulih ali usmrčenih ovcah in kozah, starejših od
18 mesecev ali pri katerih sta skozi dlesen predrla več kot dva
stalna sekalca, v skladu s Prilogo III Uredbe 999/2001/ES;
– pri ovcah in kozah, ki izvirajo iz tropov, kjer se izvaja
izkoreninjenje TSE, v skladu s prilogo VII in 5. točko priloge III
Uredbe 999/2001/ES.
(4) Vzorčenje na BSE in ostale TSE se izvaja v skladu s
poglavjem C Priloge X Uredbe 999/2001/ES. Za preiskavo na
BSE se pošlje v preiskavo podaljšano hrbtenjačo z obeksom.
Za preiskavo na TSE pri ovcah in kozah se pošlje v preiskavo
podaljšano hrbtenjačo z obeksom in male možgane.
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(5) Vse podatke o vzorčenjih v okviru monitoringa BSE in
ostalih TSE, vključno z rezultati analiz, vnašajo vzorčevalci in
izvajalec analiz v računalniški program EPI centralnega informacijskega sistema VURS (v nadaljnjem besedilu: računalniški
program EPI).
4. člen
(monitoring TSE v klavnicah)
(1) Za goveda, zaklana v klavnici, za katera je v skladu z
drugim odstavkom prejšnjega člena testiranje na BSE obvezno,
se mora po zakolu, pred končno presojo zdravstvene ustreznosti
mesa govedi, pridobiti negativen rezultat testa na BSE. Nosilci
dejavnosti klanja govedi so v klavnicah za namen izvajanja monitoringa BSE dolžni vzpostaviti sistem, ki zagotavlja, da se vse
živali, ki jih je treba testirati na BSE, identificirajo in vzorčijo.
(2) Nosilec dejavnosti klanja govedi je dolžan zagotoviti
sledljivost trupov govedi oziroma sledljivost zaporedja prehajanja trupov govedi preko klavne linije. Nosilec dejavnosti klanja
govedi mora do prejema rezultata testov na BSE zadržati tudi
en trup pred in dva trupa za trupom testirane živali.
(3) Za ovce in koze, zaklane v klavnici, za katere je v skladu
s tretjim odstavkom prejšnjega člena testiranje na TSE obvezno,
se mora po zakolu, pred končno presojo zdravstvene ustreznosti
mesa ovac in koz, pridobiti negativen rezultat testa na TSE.
(4) Vzorce pri klavnih živalih v klavnicah za testiranje na
BSE pri govedu ter na TSE pri ovcah in kozah odvzame uradni
veterinar ali uradni preglednik pod njegovim nadzorom.
(5) Glava in obe polovici trupa živali se označijo z enako
kodno številko kot vzorec, ki se pošlje v preiskavo. Glava ostane v klavnici do prejema rezultatov preiskave. Če je rezultat
hitrega testa na TSE negativen, se glava odstrani v skladu z
Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL
L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z
Uredbo (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske
stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni
prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11.
2009, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES).
Če rezultat hitrega testa na TSE ni negativen, uradni veterinar
celo glavo takoj pošlje v NRL za TSE za izvedbo potrditvenih
diagnostičnih preiskav.
(6) Pri zakolu govedi se trupe ene živali pred in dveh živali
za trupom živali, pri kateri je rezultat hitrega testa na TSE pozitiven ali ni dokončen, zadrži do izvidov potrditvenih preiskav
in se jih uniči samo, če je rezultat potrditvenih preiskav iz točke
3.1(b) poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES pozitiven.
(7) Če se pri zakolu živali za prehrano ljudi zahteva preiskava na BSE ali na ostale TSE, pa preiskava ni bila opravljena
ali pa je bil vzorec neuporaben za testiranje (raztrgan ali močno
poškodovan obeks, ki ne omogoča pravilne priprave vzorca
za izvedbo preiskav, ali če obeks manjka), se vse dele živali,
vključno s kožo, oceni kot zdravstveno neustrezne za prehrano
ljudi in se jih odstrani kot snov kategorije 1 v skladu z Uredbo
1774/2002/ES.
(8) Ne glede na prvi in tretji odstavek tega člena lahko
uradni veterinar v klavnici dovoli označevanje trupov z oznako
zdravstvene ustreznosti tudi pred prejemom izvida hitrega testa, če oceni, da ima nosilec dejavnosti klanja v sklopu sistema
analize tveganj in kritičnih kontrolnih točk (HACCP) uveden
sistem, ki zagotavlja, da noben del pregledanih živali, označen
z oznako zdravstvene ustreznosti, ne zapusti klavnice do prejema negativnega rezultata hitrega testa.
5. člen
(monitoring TSE pri živalih, ki niso namenjene
za prehrano ljudi)
(1) Vzorčenje za preiskave na TSE pri živalih, ki niso
namenjene za prehrano ljudi, izvaja Nacionalni veterinarski in-
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štitut (v nadaljnjem besedilu: NVI) v odobrenih vmesnih obratih
kategorije 1 za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel. NVI mora
v teh obratih vzpostaviti sistem, ki zagotavlja, da so vse živali,
ki jih je potrebno testirati v skladu z drugim in tretjim odstavkom
3. člena tega pravilnika, dejansko vzorčene in da so opravljene
predpisane preiskave na BSE oziroma na TSE.
(2) NVI z enako kodno številko kot vzorec označi tudi glavo živali, ki je bila vzorčena. Glava ostane v odobrenih vmesnih
obratih kategorije 1 za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel
do prejema rezultatov preiskave. Če je rezultat hitrega testa
na TSE negativen, se glava lahko odstrani v skladu z Uredbo
1774/2002/ES. Če rezultat hitrega testa na TSE ni negativen,
strokovni delavec NVI celo glavo takoj pošlje v NRL za TSE za
izvedbo potrditvenih diagnostičnih preiskav.
(3) Kadar VURS dovoli izjemno odstranjevanje živalskih
stranskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: ŽSP) v skladu s
predpisom, ki ureja izvajanje uredbe o določitvi zdravstvenih
pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in določitvi
prekrškov za kršitve njenih določb, vzorcev za preiskave na
BSE oziroma na TSE ni treba odvzeti.
(4) Sumljivih živali na TSE, pozitivnih živali na TSE in
živali, usmrčenih v okviru ukrepov za izkoreninjenje TSE, ni
dovoljeno odstraniti kot odpadek s sežiganjem ali zakopavanjem na kraju samem.
6. člen
(genotipizacije v okviru izkoreninjenja TSE in monitoring)
(1) Z metodo genotipizacije z validiranim molekularno‑biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij za kodone 136, 154 in 171 je treba določiti genotip pri:
– vsakem pozitivnem primeru TSE pri ovcah;
– ovcah v čredah ovac, kjer se izvaja izkoreninjenje praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na praskavec;
– naključnem vzorcu ovac v čredah ovac iz prejšnje alinee;
– odbranih ovnih na testnih postajah, ovnih, namenjenih
za pripust, in določenemu številu ovac v skladu s potrjenim
rejskim programom.
(2) Z metodo genotipizacije z validiranim molekularno‑biološkim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij za kodone 136, 141, 154 in 171 je treba določiti genotip pri:
– najmanj 100 naključno izbranih poginulih ali usmrčenih
ovcah in
– vseh primerih atipičnega praskavca pri ovcah.
(3) Vzorce iz prvega in drugega odstavka tega člena
odvzame pri poginulih in usmrčenih živalih NVI v odobrenih
vmesnih obratih kategorije 1 za zbiranje in obdukcijo živalskih
trupel, pri živalih, zaklanih za prehrano ljudi, uradni veterinarji
v klavnicah, pri ostalih živalih pa veterinarska organizacija.
Preiskave opravi NVI ali drug imenovan laboratorij.
(4) Vse podatke o vzorčenjih za namen genotipizacij,
vključno z rezultati analiz, je treba vnesti v računalniški program
EPI. Podatke vnašajo vzorčevalci in izvajalec analiz.
7. člen
(selekcija ovac na odpornost proti TSE
v okviru rejskih programov)
(1) Rejci ovac, ki so vključeni v rejski program v skladu
s predpisi, ki urejajo živinorejo, so v okviru rejskega programa
za posamezno pasmo ovac na podlagi genotipizacije dolžni
izvajati tudi selekcijo ovac na odpornost proti TSE v skladu s
6.a členom in poglavjem B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES.
(2) Podrobna pravila selekcije ovac glede odpornosti proti
TSE se določijo v rejskem programu. Cilj selekcije ovac glede
odpornosti proti TSE je povečanje deleža živali z odpornimi
genotipi za klasični praskavec v čredi in doseganje statusa
odpornosti I.
(3) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potrdi rejske programe za posamezne pasme ovac
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na podlagi pisnega soglasja VURS k rejskemu programu, v
katerem morajo biti izpolnjeni tudi minimalni kriteriji iz poglavja
B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES.
(4) V skladu s potrjenim rejskim programom in v skladu z
letnim programom monitoringa in izkoreninjenja TSE priznana
rejska organizacija vsako leto do 15. januarja VURS predloži
program genotipizacij za tekoče leto. Do 15. februarja tekočega
leta priznana rejska organizacija pošlje VURS poročilo o izvajanju selekcije živali na odpornost proti TSE v preteklem letu in
o doseganju ciljev iz potrjenega rejskega programa.
(5) Nadzor nad izvajanjem rejskih programov v delu, ki se
nanaša na selekcijo živali glede odpornosti proti TSE, izvaja
VURS.
8. člen
(genotipizacije in odpornost proti TSE)
(1) V zvezi z odpornostjo na okužbo s TSE se ovce glede
na genotipe razvrščajo v pet skupin rizičnosti. Različne kombinacije alelov (genotipi) in njihova razvrstitev v skupine rizičnosti
so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Genotip ovac, ki so vključene v rejski program, vpiše
priznana rejska organizacija v zootehniška spričevala v skladu
s pravilnikom, ki ureja poreklo za čistopasemske plemenske
ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke.
(3) Status odpornosti črede ovac proti TSE rejcu podeljuje
priznana rejska organizacija in o tem obvesti VURS.
(4) Poleg statusov odpornosti ravni I in ravni II iz prvega
odstavka 3. dela poglavja B Priloge VII Uredbe 999/2001/ES
lahko rejska organizacija prizna čredi ovac tudi status odpornosti ravni III. Ta status ima čreda ovac, v kateri so vse živali
genotipizirane ali so potomke genotipiziranih živali. Nobena
izmed genotipiziranih živali ter njihovi potomci ne smejo imeti
alela VRQ.
(5) VURS opravlja nadzor statusov odpornosti čred ovac,
vključenih v rejski program, z rednim naključnim vzorčenjem
ovac v klavnicah oziroma v rejah. Preverja se ustreznost genotipov živali iz čred ovac v skladu s 3. delom poglavja B Priloge
VII Uredbe 999/2001/ES.
9. člen
(genotipizacija ovnov pred vključitvijo v naravni pripust
v čredah ovac, ki niso vključene v rejski program)
V črede ovac z več kot 50 plemenskimi ovcami, ki niso vključene v rejski program, se za naravni pripust lahko vključijo:
– ovni, ki so pred vključitvijo v naravni pripust genotipizirani in niso nosilci alela VRQ ali
– negenotipizirani ovni, ki izvirajo iz čred ovac s statusom
odpornosti ravni I.
10. člen
(dovoljenja in posebna dovoljenja)
(1) Za izvajanje točk B(c), BA(d) in C(a) II. dela Priloge
IV Uredbe 999/2001/ES glede uporabe določenih snovi živalskega izvora v proizvodnji krmnih mešanic, izda območni urad
VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) dovoljenje na podlagi
vloge nosilca dejavnosti. OU VURS dejavnosti proizvodnje, ki
so predmet dovoljenja, vpiše v Centralni informacijski sistem
VURS (v nadaljnjem besedilu: CIS VURS). Vloga se vloži na
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani VURS.
(2) Za uveljavljanje odstopanj glede uporabe določenih
snovi živalskega izvora pri proizvodnji krmnih mešanic iz točk
B(c)(ii), BA(d), C(a)(ii) in D(c)(ii) II. dela Priloge IV Uredbe
999/2001/ES in odstopanj pri proizvodnji in predelavi krvne
moke in krvnih proizvodov iz točk D(a), D(b) II. dela Priloge IV
Uredbe 999/2001/ES, izda OU VURS posebno dovoljenje. Nosilec dejavnosti vloži vlogo na obrazcu, ki je objavljen na spletni
strani VURS. OU VURS izda posebno dovoljenje po preveritvi
izpolnjevanja pogojev v obratu nosilca dejavnosti. Dejavnosti
proizvodnje, ki so predmet posebnega dovoljenja, OU VURS
vpiše v CIS VURS.
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11. člen
(preiskave krme na prisotnost tkiv živalskega izvora)
Preiskave krme na prisotnost tkiv živalskega izvora za
potrebe uradnega nadzora izvaja NVI ali drug imenovani laboratorij.
12. člen
(odstranjevanje snovi s specifičnim tveganjem)
(1) Za izvajanje točke 4.3 Priloge V Uredbe 999/2001/ES
izda OU VURS obratom dovoljenje. Nosilec dejavnosti vlogi na
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani VURS, priloži dokazilo,
da ima sklenjeno pogodbo s koncesionarjem o oddaji ŽSP
kategorije 1. OU VURS dejavnosti, ki so predmet dovoljenja,
vpiše v CIS VURS.
(2) V obratih iz točk 4.1 in 4.3 priloge V Uredbe 999/2001/ES
nosilec dejavnosti določi mesta za odstranjevanje SRM in jih
vključi v sistem notranjih kontrol. Na teh mestih morajo biti na
voljo vsebniki za zbiranje SRM, ki so označeni z napisom SRM,
vidnim z vseh strani vsebnika. Vsebino vsebnika je treba preliti
(dekarakterizirati) z barvilom na mestu odstranitve.
(3) Obrati iz prejšnjega odstavka morajo imeti naslednjo
dokumentacijo oziroma evidence:
1. odobrene klavnice o:
– številu oddanih govejih trupov s hrbtenico, številu oddanih govejih glav, številu oddanih trupov ovac in koz, za katere
se zahteva odstranitev hrbtenjače;
– masi odstranjenih hrbtenic govedi;
– masi SRM, oddanih koncesionarju za ŽSP kategorije 1;
2. odobrene razsekovalnice o:
– številu prejetih govejih trupov s hrbtenico, številu prejetih govejih glav, številu prejetih trupov ovac in koz, za katere
se zahteva odstranitev hrbtenjače;
– dobaviteljih;
– masi odstranjenih SRM;
– masi SRM, oddanih koncesionarju za ŽSP kategorije 1;
3. mesnice o:
– številu prejetih govejih trupov s hrbtenico;
– dobaviteljih;
– masi odstranjenih SRM;
– masi SRM, oddanih koncesionarju za ŽSP kategorije 1.
13. člen
(usposabljanje in obveščanje javnosti)
(1) Šteje se, da so uradni veterinarji VURS, strokovni
delavci na NVI, strokovni delavci v diagnostičnih laboratorijih
za področje TSE, veterinarji VO, ki se ukvarjajo z zdravstvenim
varstvom prežvekovalcev, ter osebje v odobrenih klavnicah za
zakol parkljarjev ustrezno usposobljeni, če se v petih letih udeležijo vsaj enega organiziranega usposabljanja s področja TSE.
Kot usposabljanje na področju TSE se prizna tudi udeležba na
usposabljanjih iz teh vsebin v tujini.
(2) Za izvajanje 10. člena Uredbe 999/2001/ES mora usposabljanje trajati najmanj dve šolski uri in zajemati klinične znake,
epidemiologijo različnih oblik TSE ter ukrepe za preprečevanje in
zatiranje TSE. Program usposabljanja potrdi VURS.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora osebje, odgovorno za izvajanje laboratorijskega testiranja, opraviti
usposabljanje, ki traja najmanj štiri šolske ure in poleg klinične
slike ter epidemiologije različnih oblik TSE zajema tudi interpretacijo laboratorijskih rezultatov, povezanih z diagnostiko
TSE. Program usposabljanja za interpretacijo laboratorijskih
rezultatov se izvaja po programu, ki je del usposabljanja za
diagnostične metode za TSE v imenovanem laboratoriju oziroma v NRL za TSE.
14. člen
(ukrepi na gospodarstvu ob kliničnem sumu na TSE
in ukrepi ob uradnem sumu na TSE)
(1) Imetnik živali, ki sumi, da je žival zbolela za TSE, mora
to sporočiti veterinarski organizaciji. Veterinar mora nemudoma
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obiskati gospodarstvo, opraviti klinični pregled živali in na podlagi klinične slike sum bolezni potrditi ali ovreči. Če na podlagi
klinične slike veterinar ne more takoj postaviti suma na TSE in
če zdravstveno stanje živali to dopušča, lahko klinični pregled
ponovi. Če veterinar postavi klinični sum na TSE, o tem obvesti
OU VURS in prepove premik sumljive živali z gospodarstva.
(2) Uradni veterinar OU VURS po prejetju obvestila iz
prejšnjega odstavka obišče gospodarstvo, se seznani z ugotovitvami veterinarja, opravi epizootiološko poizvedbo na gospodarstvu (preveri načine krmljenja, starost živali, poreklo, izvor
sumljive živali) in na podlagi zbranih podatkov uradno potrdi ali
ovrže sum na TSE. Če uradni veterinar na podlagi teh informacij suma ne more uradno potrditi ali ovreči, odredi veterinarju,
da opravi dodatne klinične preglede pri sumljivi živali. Če tudi
po ponovnem kliničnem pregledu in dodatni epizootiološki poizvedbi suma ni mogoče uradno potrditi ali ovreči, uradni veterinar odredi usmrtitev živali v diagnostične namene.
(3) Ob uradnem sumu na TSE pri ovcah in kozah se poleg
ukrepov iz 12. člena Uredbe 999/2001/ES prepove premike
ovac in koz z in na gospodarstvo ter klanje za lastno domačo
porabo, dokler sum ni ovržen oziroma dokler ni izključena
BSE.
15. člen
(ukrepi v klavnici v primeru uradnega suma na TSE
pri ante-mortem pregledu)
(1) Če uradni veterinar pri ante‑mortem pregledu goveda
v klavnici postavi uradni sum na TSE, prepove zakol živali,
sumljive na TSE.
(2) Sumljivo žival je treba ločiti od ostalih živali in jo do
usmrtitve zadržati v hlevu za sumljive živali, če je ta na voljo.
(3) Uradni veterinar odredi usmrtitev sumljive živali, ki jo
opravi veterinarska organizacija. Veterinarsko higienska služba
odpelje truplo sumljive živali v odobren vmesni obrat kategorije
1 za zbiranje in obdukcijo živalskih trupel enote NVI, ki zagotovi
odvzem vzorcev za izvedbo predpisanih preiskav na TSE.
(4) Poleg ukrepov v klavnici se izvede tudi ukrepe iz
tretjega odstavka prejšnjega člena na izvornem gospodarstvu
TSE sumljive živali.
16. člen
(ukrepi po potrditvi BSE)
(1) NRL mora o rezultatih potrditvenih preiskav po telefaksu obvestiti generalnega direktorja VURS. Glavni urad VURS
o uradni potrditvi BSE takoj po telefaksu obvesti krajevno
pristojne OU VURS.
(2) Ko je BSE uradno potrjena, uradni veterinar na gospodarstvu, kjer je bivala bolna žival, odredi poleg ukrepov, ki se
izvedejo ob sumu na BSE, še izvedbo ukrepov iz 13. člena in
Priloge VII Uredbe 999/2001/ES.
(3) Živali iz druge in tretje alinee točke 1(a) poglavja A
Priloge VII Uredbe 999/2001/ES je treba usmrtiti in neškodljivo
uničiti.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek:
– se ne usmrtijo in uničijo živali iz tretje alinee točke 1(a)
poglavja A Priloge VII Uredbe 999/2001/ES, če se ugotovi, da
živali iz kohorte niso imele dostopa do enake krme kot prizadeta žival;
– se usmrtitev in uničenje živali iz tretje alinee točke 1(a)
poglavja A Priloge VII Uredbe 999/2001/ES odloži do konca njihovega produktivnega življenja, če gre za bike, ki neprekinjeno
bivajo v osemenjevalnih središčih, pod pogojem, da se jih po
usmrtitvi uniči v skladu z Uredbo 1774/2002/ES.
17. člen
(ukrepi po potrditvi klasičnega praskavca pri ovcah in kozah)
(1) VURS uradno potrdi klasični praskavec, ko sta po
uradni potrditvi TSE v skladu s preiskavami in postopki iz točke
3.2(c) poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES izključena
BSE in atipični praskavec.
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(2) Izkoreninjenje klasičnega praskavca se izvede z izločanjem živali, ki so slabo odporne, dovzetne ali zelo dovzetne
za klasični praskavec, z metodo iz točke 2.3(b)(ii) poglavja A
Priloge VII Uredbe 999/2001/ES.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek negenotipiziranih jagnjet
in kozličkov do starosti 3 mesecev ni treba usmrtiti in neškodljivo uničiti, ampak zanje uradni veterinar izda dovoljenje za zakol
v klavnici ali za lastno domačo porabo. Premik teh jagnjet in
kozličkov z okuženega gospodarstva je dovoljen le neposredno
v klavnico na območju Republike Slovenije.
(4) Uradni veterinar lahko za lastno domačo porabo dovoli
zakol ovac in ovnov z genotipi NSP1, NSP2 in NSP4 do starosti
18 mesecev.
(5) V čredah ovac z več kot 50 plemenskimi ovcami in v
katerih je zastopanost živali z genotipom NSP1 ali NSP2 manjša od 50% uradni veterinar na podlagi vloge rejca dovoli, da se
usmrtitev in uničenje ovac NSP 3 odloži za dobo do petih rejnih
let. V čredi ovac se lahko v tem obdobju za pripust uporabljajo
samo ovni genotipa ARR/ARR. Ovce NSP4 in NSP5 ter ovni
NSP2, NSP3, NSP4 in NSP5 se usmrtijo oziroma oddajo v
zakol takoj, ko so znani rezultati genotipizacij.
(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je odložitev
usmrtitve in uničenja ovac NSP 3 v primeru, ko se klasični praskavec uradno potrdi v čredi ovac, ki proizvaja mleko in se to
mleko daje na trg, dovoljena za dobo do največ 18 mesecev.
(7) Dokler niso v skladu s točko 2.3.(b) (ii) poglavja A Priloge VII Uredbe 999/2001/ES iz črede, v kateri je uradno potrjen
klasični praskavec, izločene ovce z neodpornimi genotipi in vse
koze, ni dovoljeno dajati na trg mleka in proizvodov iz mleka, ki
so namenjeni za krmljenje prežvekovalcev.
(8) Če je žival, okužena s klasičnim praskavcem, do starosti enega leta bivala na drugem gospodarstvu ali na drugih
gospodarstvih, se izvede ukrepe za izkoreninjenje klasičnega
praskavca le na teh gospodarstvih, na gospodarstvu, na katerem je bil uradno potrjen klasični praskavec, pa le, če je okužena žival na tem gospodarstvu že jagnjila. Če okužena žival
na zadevnem gospodarstvu še ni jagnjila, je treba v naslednjih
dveh letih testirati na TSE vse poginule in pokončane ovce in
koze, starejše od 18 mesecev.
(9) Če zemljišča za pašo ne uporablja le ena čreda, lahko uradni veterinar ob upoštevanju epidemioloških dejavnikov
omeji izvajanje ukrepov iz tega člena samo na eno čredo. Če
na gospodarstvu biva več čred, lahko uradni veterinar omeji
izvajanje ukrepov samo na čredo, pri kateri je bil uradno potrjen
klasični praskavec, če je ugotovljeno, da črede bivajo ločeno
ena od druge in je verjetnost širitve okužbe med čredami z
neposrednim ali posrednim stikom majhna.
18. člen
(ukrepi po potrditvi atipičnega praskavca pri ovcah in kozah)
(1) VURS uradno potrdi atipični praskavec, ko sta po
uradni potrditvi TSE v skladu s preiskavami in postopki iz točke
3.2(c) poglavja C Priloge X Uredbe 999/2001/ES izključena
BSE in klasični praskavec.
(2) Na gospodarstvu, kjer je uradno potrjen atipični praskavec, je v obdobju dveh let po potrditvi zadnjega primera
atipičnega praskavca z dovoljenjem uradnega veterinarja dovoljen zakol ovac in koz za lastno domačo porabo le do starosti
18 mesecev.
19. člen
(načrt ukrepov)
Podrobnejše izvajanje postopkov izkoreninjenja BSE in
TSE ter načini obveščanja ob sumu na TSE so navedeni v »Načrtu ukrepov ob pojavu BSE pri govedu v Republiki Sloveniji«
oziroma »Načrtu ukrepov ob pojavu TSE pri drobnici«, ki sta
dostopna na spletni strani VURS.
20. člen
(prehodne določbe)
(1) Določbe 9. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati
1. januarja 2011.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

37 / 7. 5. 2010 /

Stran

5133

(2) Ovni, ki so bili pred uveljavitvijo tega pravilnika prisotni
v čredah ovac iz 9. člena tega pravilnika in niso bili genotipizirani ali pa so nosilci alela VRQ, morajo biti izločeni iz naravnega
pripusta najpozneje do 1. januarja 2012.
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list RS, št. 28/04).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007‑21/2009
Ljubljana, dne 30. marca 2010
EVA 2009‑2311‑0023
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister
Priloga

Priloga 1:
Skupine rizičnosti glede genetske odpornosti oziroma dovzetnosti ovac za praskavec:

Skupina
rizičnosti
(NSP)

Skupina
rizičnosti

Genotip

NSP1

(najbolj
odporne)

ARR/ARR

NSP2

(odporne)

ARR/ARQ, ARR/AHQ, ARR/ARH

NSP3

(slabo
odporne)

AHQ/AHQ, AHQ/ARH, AHQ/ARQ, ARH/ARH,
ARH/ARQ, ARQ/ARQ

NSP4

(dovzetne)

ARR/VRQ

NSP5

(zelo
dovzetne)

AHQ/VRQ, ARH/VRQ, ARQ/VRQ, VRQ/VRQ,

(opisno)

Legenda:
NSP= nacionalni program za izkoreninjenje praskavca
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Pravilnik o nomenklaturi poklicev

Na podlagi 9. člena Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) v povezavi s 3., 6., 8.,
11., 12., 13., 14. in 15. členom Zakona o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o nomenklaturi poklicev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za pripravo poklicnih standardov ter katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti
(v nadaljnjem besedilu: katalog), ki jih na predlog pristojnega strokovnega sveta sprejme in objavi minister, pristojen za
delo.
II. POKLICNI STANDARDI IN KATALOGI STANDARDOV
STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
2. člen
(1) Nomenklatura poklicev obsega seznam poklicnih standardov v okviru poklicnih področij. Poklicni standardi morajo biti
oblikovani na podlagi profila poklica, določajo vsebino poklicne
kvalifikacije na neki ravni zahtevnosti del ter potrebno znanje,
spretnosti in kompetence.
(2) Katalogi morajo biti oblikovani na podlagi poklicnega
standarda in v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne
kvalifikacije.
(3) Poklicni standardi in katalogi se sprejemajo na teh
področjih:
I: IZOBRAŽEVANJE,
II: UMETNOST,
III: POSLOVANJE IN UPRAVA,
IV: RAČUNALNIŠTVO,
V: TEHNIKA,
VI: PROIZVODNA TEHNOLOGIJA,
VII: ARHITEKTURA, GRADBENIŠTVO,
VIII: KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO,
IX: VETERINA,
X: ZDRAVSTVO,
XI: SOCIALNE STORITVE,
XII: OSEBNE STORITVE,
XIII: PREVOZNE STORITVE,
XIV: VARSTVO OKOLJA,
XV: VAROVANJE,
XVI: VOJAŠTVO,
XVII: TRAJNOSTNI RAZVOJ.
3. člen
(1) Poklicni standardi se pripravijo na podlagi metodoloških izhodišč za pripravo poklicnega standarda, katalogi pa
na podlagi metodologije za pripravo katalogov, ki jih sprejme
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje.
(2) Poklicni standardi se pripravijo za izdelavo programov
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega in
višjega strokovnega izobraževanja ter katalogov.
4. člen
(1) Pobudo za pripravo ali spremembo poklicnega standarda in kataloga (v nadaljnjem besedilu: pobuda) oblikujejo
pristojne zbornice, ministrstva, sindikati, izobraževalne institucije, lahko pa tudi druge pravne ali fizične osebe na podlagi
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spremljanja razvoja dela in poklicev, tekočih in dolgoročnih
potreb.
(2) Pobuda se na predpisanem obrazcu predloži Centru
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem
besedilu: CPI). Obrazec pobude za poklicni standard in obrazec pobude za katalog sta objavljena na spletni strani CPI na
naslovu: http://www.cpi.si.
(3) CPI pobudo evidentira, jo strokovno ovrednoti in pošlje
predlog področnemu odboru za poklicne standarde, ki presoja
o utemeljenosti pobude ter odloči o pripravi profila poklica,
poklicnega standarda in kataloga.
5. člen
(1) Minister, pristojen za delo, imenuje področne odbore
za poklicne standarde po posameznih strokovnih področjih.
(2) Delovno skupino uveljavljenih strokovnjakov za pripravo in revizijo poklicnega standarda in kataloga imenuje področni odbor v skladu z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne
kvalifikacije.
(3) Predlog poklicnega standarda in kataloga ali predlog
revizije poklicnega standarda in kataloga, delovna skupina z
utemeljitvami predloži pristojnemu področnemu odboru.
(4) Pristojni področni odbor predlog preveri in sprejme
sklep o sprejetju ali zavrnitvi poklicnega standarda in kataloga
ter predlog ob sprejetju pošlje na Strokovni svet Republike
Slovenije za poklicno izobraževanje.
(5) CPI daje področnim odborom strokovno in administrativno pomoč.
6. člen
Članom področnih odborov za poklicne standarde pripada
povračilo stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi ali
kilometrina v primerih in v višini, določenih z uredbo, ki ureja
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih.
III. STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
7. člen
(1) Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje imenuje Strokovni odbor za poklicne
standarde (v nadaljnjem besedilu: strokovni odbor), ki:
– obravnava poklicne standarde in kataloge glede na:
a) ugotovljene potrebe po poklicni kvalifikaciji,
b) mednarodno primerljivost,
c) usklajenost s predpisi Republike Slovenije in Evropske
unije,
d) umeščenost predloga v obstoječo strukturo kvalifikacij
za področje;
– obravnava metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga;
– predlaga strokovnemu svetu druge rešitve.
(2) Strokovni odbor preveri predloženi poklicni standard in
katalog ter pripravi mnenje za njuno sprejetje ali zavrnitev.
(3) Strokovni odbor pošlje mnenje k poklicnim standardom
in katalogom na Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno
in strokovno izobraževanje.
8. člen
Strokovni svet obravnava predlog poklicnega standarda
in kataloga ter ga ob ugotovitvi, da izpolnjuje vse formalne in
strokovne pogoje, predlaga v sprejetje ministru, pristojnemu
za delo.
IV. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št. 77/03, 27/04,
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73/04, 108/04, 18/05, 54/05, 103/05, 21/06, 50/06, 136/06,
31/07, 85/07, 17/08, 117/08, 67/09 in 85/09 – ZNPK‑C).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-4/2010/8
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
EVA 2010-2611-0020
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve

1775.

Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
ter o načinu in postopku za pridobitev
in izgubo licence

Na podlagi 22. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu
in postopku za pridobitev in izgubo licence
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja sestavo komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu:
komisija), izbor članov komisij ter način in postopek za pridobitev in izgubo licence.
2. člen
(preverjanje in ocenjevanje)
Komisije preverjajo in ocenjujejo strokovna znanja ter
spretnosti kandidatov, določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog).
3. člen
(imenovanje komisije)
(1) Izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) obvesti
Državni izpitni center o možnih rokih preverjanja in potrjevanja
nacionalne poklicne kvalifikacije.
(2) Komisijo s sklepom določi Državni izpitni center za
vsako posamezno izvedbo preverjanja in potrjevanja poklicne
kvalifikacije. V sklepu določi tudi naloge komisije skladno s
katalogom. Izvajalec ne sme vplivati na imenovanje članov
komisij in mora s komisijo sodelovati.
(3) Predsednik in dva člana komisije so določeni iz liste
članov komisij.
(4) Izvajalec pošlje predsedniku in članoma komisije podatke o kandidatih, pomembnih za presojo izločitvenih razlogov,
določenih v zakonu, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
(5) Če obstajajo okoliščine za izločitev predsednika ali
člana komisije, ki izhajajo iz razlogov, določenih v zakonu, ki
ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, mora komisija o tem
nemudoma obvestiti izvajalca in Državni izpitni center.
4. člen
(zagotavljanje pogojev za delo komisij)
(1) Državni izpitni center spremlja delo komisij, skrbi za
nabor vprašanj in enotno izvedbo preverjanja pri izvajalcih.
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(2) Materialne in prostorske pogoje ter opremo za preverjanje in potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti, določenih s
katalogom, zagotavljajo izvajalci.
(3) Izvajalci opravljajo za komisijo tudi administrativno‑tehnična dela.
5. člen
(obrazec licence)
(1) Obrazec licence, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega
pravilnika, je natisnjen na papirju za licence (gramatura papirja
120 g/m²) in ima naslednje varovalne elemente: vodni znak meander, vidna in nevidna vlakna ter fluorescentno nitko, potiskano v 4/2 barvah ter v velikosti 21 cm x 29,7 cm (format A 4).
(2) Ministrstvo, pristojno za delo, določi oznako na hrbtni
strani obrazca ob vsakem novem tisku ali ponatisu obrazcev.
(3) Licence izdaja Državni izpitni center na obrazcu iz
Priloge 1 tega pravilnika.
6. člen
(pridobitev licence)
(1) Državni izpitni center pripravi in s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za delo (v nadaljnjem besedilu:
minister), sprejme poslovnik, v katerem predpiše postopek
izdaje, dopolnitve, obnovitve in odvzema licence. Poslovnik
objavi na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča
za poklicne kvalifikacije.
(2) Državni izpitni center na podlagi javnega razpisa izbere člane komisij za vsak katalog posebej. Državni izpitni center
predloži ministru seznam članov komisij, ki so pridobili licenco.
Minister določi listo članov komisij skladno z 19. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07
– uradno prečiščeno besedilo in 85/09).
(3) V postopku izdaje licence mora biti kandidat seznanjen
o razlogih za izločitev in pravilih varovanja tajnosti podatkov.
(4) Državni izpitni center kandidatu najpozneje v 30 dneh
po prejemu vseh dokazil izda licenco.
7. člen
(sprememba kataloga)
(1) Če se po izdaji licence katalog, za katerega je bila
licenca izdana, spremeni in ta sprememba ne vpliva na kadrovske pogoje, ki jih mora član komisije izpolnjevati, Državni
izpitni center izda licenco na podlagi ugotovljenega izpolnjevanja pogojev.
(2) Če pa ima sprememba kataloga za posledico spremembo kadrovskih pogojev, ki jih mora član komisije izpolnjevati, mora Državni izpitni center o spremembi obvestiti člana
komisije in ga pozvati, da v šestih mesecih po spremembi
kataloga predloži vlogo za dopolnitev licence. Dokazila, ki so
javne listine ali podatki iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil,
mora Državni izpitni center pridobiti sam. Državni izpitni center
po prejemu dokazil izda licenco v roku, določenem v četrtem
odstavku prejšnjega člena.
8. člen
(obnovitev licence)
V postopku obnovitve licence mora kandidat ponovno dokazati, da izpolnjuje pogoje, določene s katalogom, zakonom,
ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, in pravilnikom, ki ureja
stalno strokovno usposabljanje članov komisij za preverjanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Izpolnjevanje
splošnih pogojev ugotavlja Državni izpitni center, pri tem pa
mora dokazila, ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc,
ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, pridobiti sam.
9. člen
(odvzem licence)
(1) Državni izpitni center po uradni dolžnosti ali na predlog
inšpektorja začasno ali trajno odvzame licenco, če ugotovi, da
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predsednik ali član komisije ni strokovno usposobljen za delo
v komisiji ali da krši predpise.
(2) Državni izpitni center lahko za preverjanje razlogov za
začasen ali trajen odvzem licence imenuje tričlansko komisijo
izmed domačih ali tujih strokovnjakov za posamezno poklicno
kvalifikacijo.
10. člen
(usposabljanje kandidatov za člane komisije)
(1) Državni izpitni center na podlagi spremljanja in vrednotenja uresničevanja ciljev programa usposabljanja kandidatov
za člane komisij vloži predlog za spremembo in dopolnitev
navedenega programa pri pristojnem strokovnem svetu.
(2) Kandidate za člane komisije, ki izpolnjujejo formalne
pogoje za pridobitev licence, določene zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, in katalogom, Državni izpitni center
napoti na usposabljanje.
(3) Program usposabljanja kandidatov za člane komisij
izvaja Andragoški center Republike Slovenije ali pa tudi drugi
izvajalci, ki jih izbere Državni izpitni center na podlagi javnega
naročila.
11. člen
(pritožba)
O pritožbi zoper odločitev Državnega izpitnega centra
odloča ministrstvo, pristojno za delo.
12. člen
(določitev stroškov)
Stroške v zvezi z opravljanjem usposabljanja poravna
kandidat za člana komisije izvajalcu usposabljanja.
13. člen
(poročanje)
Državni izpitni center enkrat na leto poroča ministrstvu,
pristojnemu za delo, o poteku in rezultatih javnih razpisov za
člane komisij, in sicer za preteklo koledarsko leto. Poročilo je
del skupnega letnega poročila, določenega s pravilnikom, ki
ureja način in postopek preverjanja ter potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
14. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in
izgubo licence (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 18/05,
118/06 – ZNPK‑B, 57/07, 17/09 in 85/09 – ZNPK‑C).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-5/2010/8
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
EVA 2010-2611-0021
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve
Priloga
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1776.

Pravilnik o vodenju registra izvajalcev
postopkov za ugotavljanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 85/09) izdaja minister za delo, družino
in socialne zadeve

PRAVILNIK
o vodenju registra izvajalcev postopkov
za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek vpisa in izbrisa iz registra
izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
2. člen
(1) V register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: register) se lahko vpišejo medpodjetniški izobraževalni
centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice
(v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe ter izpolnjujejo materialne in kadrovske
pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in
spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog) ter drugimi akti, če
je tako določeno s posebnimi predpisi.
(2) Za področja, za katera v organizacijah iz prejšnjega
odstavka ni zagotovljenih pogojev, izbere Državni izpitni center
izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij na podlagi javnega razpisa. Šteje se, da pogoji iz
prejšnjega odstavka niso zagotovljeni, če Državni izpitni center
v 30 dneh po objavi kataloga na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije ali ministrstva,
pristojnega za delo, ne prejme vloge za vpis v register.
(3) Državni izpitni center vpiše izvajalce v register.

ter.

3. člen
(1) Register, ki je javna knjiga, vodi Državni izpitni cen-

(2) Register je dostopen na spletni strani Nacionalnega
informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
II. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN IZBRISA IZ NJEGA
4. člen
Postopek vpisa in izbrisa iz registra se vodi po določbah
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
5. člen
(1) Vpis v register se opravi na podlagi predloga za vpis,
ki ga vloži izvajalec pri Državnem izpitnem centru, ali na podlagi
dokončnega izbora po javnem razpisu, ki ga je objavil Državni
izpitni center.
(2) Predlog za vpis v register se vloži na posebnem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.
(3) Predlog za vpis v register za poklicno kvalifikacijo se
lahko vloži po objavi kataloga na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije ali ministrstva,
pristojnega za delo.
(4) Če se izvajalec vpiše v register na podlagi pogodbe o
zagotavljanju materialnih pogojev iz drugega odstavka 6. člena
tega pravilnika, se vpiše le med trajanjem te pogodbe.
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6. člen
(1) Predlog za vpis v register vsebuje ta dokazila:
– izjavo vlagatelja o izpolnjevanju pogojev, ki je objavljena
na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za
poklicne kvalifikacije,
– potrdilo o usposobljenosti za svetovalca v postopku
preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni in iz katerega mora biti razvidno, da je vlagatelj registriran
za opravljanje dejavnosti, na katero se nanaša vloga,
– splošni akt organizacije, iz katerega izhaja, katera organizacijska enota bo pristojna za izvajanje dejavnosti iz prejšnje
alineje, če ima teh enot več,
– obrazec s podatki o izpolnjevanju materialnih in drugih
pogojev, ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije in iz katerega izhaja,
da vlagatelj izpolnjuje s katalogom določene materialne pogoje
za kvalifikacijo, za katero se vpisuje v register,
– letno oceno potreb po izdanih certifikatih.
(2) Če izvajalec ne izpolnjuje ustreznih materialnih pogojev za izvajanje preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, mora predložiti pogodbo o zagotovitvi teh pogojev
pri drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. Pogodba mora biti
sklenjena najmanj za dve leti. Vzorec pogodbe objavi Državni
izpitni center na spletni strani Nacionalnega informacijskega
središča za poklicne kvalifikacije.
(3) Letno oceno potreb po izdanih certifikatih sestavi
vlagatelj na podlagi razvojnih potreb v regiji. Predložena letna
ocena teh potreb mora imeti žig in podpis odgovorne osebe
vlagatelja.
(4) Izpisek iz sodnega registra pridobi Državni izpitni
center.
(5) Če so v postopku vpisa v register potrebni dodatni
podatki, jih uradna oseba, ki v postopku odloča, pridobi iz
uradnih evidenc. Če jih v uradnih evidencah ni, jih pridobi od
izvajalca.
7. člen
(1) Če se po vpisu izvajalca v register spremeni katalog
pri posamezni poklicni kvalifikaciji in te spremembe ne vplivajo
na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec, Državni
izpitni center izda odločbo o vpisu v register na podlagi obstoječih dokazil iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(2) Če pa v prejšnjem odstavku navedene spremembe
vplivajo na materialne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec,
mora ta v 30 dneh po spremembi kataloga Državnemu izpitnemu centru predložiti dokazila o izpolnjevanju spremenjenih
pogojev, med katera sodijo najmanj dokazila iz prve in pete
alineje prvega odstavka 6. člena. Če pa ne razpolaga z ustreznimi materialnimi pogoji, mora v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena priložiti tudi pogodbo o zagotovitvi pogojev
za izvajanje neposrednega preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij pri drugih pravnih oziroma fizičnih
osebah. Državni izpitni center po prejemu dokazil in na podlagi
že obstoječih dokazil iz 6. člena tega pravilnika izda odločbo
o vpisu v register.
8. člen
(1) Po prejemu popolnega predloga za vpis v register
uradna oseba, ki odloča v postopku, preveri, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje postopkov ugotavljanja
in potrjevanja poklicnih kvalifikacij, in izda odločbo o vpisu
oziroma zavrnitvi vpisa.
(2) Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega
dejstva posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, odgovorna oseba Državnega izpitnega centra s sklepom
imenuje komisijo, ki presodi, ali izvajalec izpolnjuje predpisane
pogoje. V sklepu določi naloge komisije.
(3) Komisija ima predsednika in dva člana.
9. člen
(1) Komisija, imenovana v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena tega pravilnika, na podlagi dokumentacije in
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ogleda ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev izvajalca ter
o tem sestavi zapisnik.
(2) Zapisnik mora vsebovati:
– datum in številko,
– podatke o tem, kateri katalog bo izvajalec izvajal,
– podatke o izvajalcu (ime, sedež, priloženo dokumentacijo ipd.),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (standardi),
– ugotovljene pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo.
(3) Komisija zaključi postopek z izdajo dokončnega mnenja ter predloži zapisnik in dokumentacijo uradni osebi, ki vodi
postopek.
10. člen
Vpis izvajalca v register se opravi, ko je odločba o vpisu
v register dokončna.
11. člen
(1) Izbris izvajalca iz registra se izvede:
– na zahtevo izvajalca,
– če izvajalec preneha obstajati zaradi opustitve dejavnosti,
– na podlagi odločbe inšpektorja,
– če izvajalec vsaj enkrat v 12 mesecih za poklicno kvalifikacijo ne razpiše roka za preverjanje in potrjevanje poklicnih
kvalifikacij. Za izvajalce začne obveza razpisa teh rokov veljati
z dnevom pravnomočnosti odločbe o vpisu v register, ali
– če izvajalec kljub pozivu Državnega izpitnega centra
temu ne predloži letnih poročil o izvedbi postopkov preverjanja
in potrjevanja poklicnih kvalifikacij.
(2) Uradna oseba, ki odloča v postopku, izda odločbo o
izbrisu iz registra v 30 dneh po tem, ko izve za razlog izbrisa iz
registra oziroma po prejemu predloga za izbris.
12. člen
V register se vpisujejo spremembe podatkov in razlogi
za začasni ali trajni odvzem dovoljenja za izvajanje postopkov
ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij na podlagi odločbe iz 27. člena zakona, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Izvajalec mora spremembe podatkov sporočiti v 30 dneh
od njihovega nastanka.
13. člen
Register se vodi kot centralna informatizirana zbirka tako,
da se vanj vpisujejo in v njem vzdržujejo vsi vpisani podatki.
14. člen
V registru se vodi zbirka listin za vsak subjekt vpisa, označen z vpisno številko.
III. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje
in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS,
št. 26/01, 77/03, 107/05, 40/07 in 85/09 – ZNPK‑C).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-3/2010/7
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
EVA 2010-2611-0023
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
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Pravilnik o proizvodnji in prometu
z medicinskimi pripomočki

Na podlagi 44., 45., 46., 47., 48., 53., 61. in 69. člena
Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)
minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o proizvodnji in prometu z medicinskimi
pripomočki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– natančnejše zahteve za proizvajalce medicinskih pripomočkov,
– pogoje za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah,
– natančnejše podatke za priglasitev proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji za vpis,
spremembo in izbris iz registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov,
– natančnejše podatke za priglasitev predstavnika proizvajalca medicinskih pripomočkov za vpis, spremembo in izbris
iz registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov,
– natančnejše podatke za priglasitev poslovnega subjekta, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na debelo za
vpis, spremembo in izbris iz registra poslovnih subjektov, ki
opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo,
– natančnejše podatke za priglasitev uvoznika, ki opravlja
promet z medicinskimi pripomočki na debelo za vpis, spremembo in izbris iz registra poslovnih subjektov, ki opravljajo promet
z medicinskimi pripomočki na debelo,
– natančnejše podatke za priglasitev poslovnega subjekta, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno v
specializirani prodajalni za vpis, spremembo in izbris iz registra
specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na drobno,
– natančnejše podatke za priglasitev uvoznika, ki opravlja
promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani
prodajalni za vpis, spremembo in izbris iz registra specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki
na drobno.
2. člen
(izrazi in definicije)
Poleg izrazov in definicij iz 3. do 9. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09; v nadaljnjem
besedilu: Zakon) se v tem pravilniku uporabljajo še naslednji
izrazi:
1. Validacija je dokumentiran postopek preizkušanja in
potrjevanja, da snov, postopek, metoda, sistem ali oprema
dosega in bo dosegala pričakovane rezultate.
2. Specializirana prodajalna je prodajni objekt oziroma
poslovni prostor, v katerem se opravlja dejavnost prometa z
medicinskimi pripomočki na drobno oziroma se izdajajo medicinski pripomočki posameznikom.
II. NATANČNEJŠE ZAHTEVE ZA PROIZVAJALCA
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
3. člen
(osebje)
Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora:
– na vsakem mestu proizvodnje zagotoviti zadostno število osebja, ki ima glede na vrsto medicinskega pripomočka, ki
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ga proizvaja, pridobljeno ustrezno vrsto in stopnjo strokovne
izobrazbe za proizvodnjo medicinskih pripomočkov,
– v internih aktih oziroma v sklenjenih pogodbah opredeliti
naloge oseb, ki so odgovorne za vzpostavitev in izvajanje postopkov pri proizvodnji zadevnih medicinskih pripomočkov,
– osebju zagotoviti začetno in nadaljnje izobraževanje,
ki se nanaša na posebne zahteve za proizvodnjo zadevnih
medicinskih pripomočkov,
– vzpostaviti, voditi in posodabljati higienske programe,
ki so prilagojeni proizvodnji zadevnih medicinskih pripomočkov
in vključujejo predvsem postopke, ki se nanašajo na zdravje,
higiensko prakso in delovna oblačila za osebje.
4. člen
(prostori in oprema)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora za prostor, v katerem poteka proizvodnja medicinskih pripomočkov,
zagotoviti da:
– izpolnjuje tehnične pogoje po predpisih o graditvi objektov in
– ima urejeno lastništvo oziroma najemno razmerje za
uporabo prostorov.
(2) Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora zagotovi,
da se:
– prostori in proizvodna oprema načrtujejo, izdelajo, namestijo, prilagodijo in vzdržujejo tako, da ustrezajo predvidenim
postopkom proizvodnje medicinskih pripomočkov,
– prostori in proizvodna oprema načrtujejo, razporedijo in
upravljajo tako, da se zmanjša tveganje napak na najmanjšo
možno mero in omogoči učinkovito čiščenje in vzdrževanje z
namenom izogibanja onesnaženju in vsem drugim dejavnikom, ki bi lahko neugodno vplivali na kakovost medicinskih
pripomočkov in
– prostori in oprema, ki se uporabljajo za proizvodnjo medicinskih pripomočkov in ki odločilno vplivajo na kakovost medicinskih pripomočkov, ustrezno validirajo oziroma umerijo.
(3) Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora upoštevati znanstveno‑tehnični napredek in načela varnosti za ljudi
in okolje.
5. člen
(proizvodni postopki)
(1) Različni proizvodni postopki se morajo izvajati v skladu z
vnaprej določenimi pisnimi navodili in postopki ter v skladu s predpisanimi zahtevami za proizvodnjo medicinskih pripomočkov.
(2) Vse faze proizvodnih postopkov v proizvodnji medicinskih pripomočkov in vse spremembe postopkov se morajo
validirati.
(3) Vse faze oblikovanja in razvoja proizvodnega postopka se morajo izvajati v skladu s predpisanimi zahtevami za
medicinske pripomočke in se morajo v celoti dokumentirati.
6. člen
(dokumentacija)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora vzpostaviti, voditi in posodabljati sistem dokumentiranja, ki zajema vse
proizvodne postopke.
(2) Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora vzpostaviti, voditi in posodabljati evidence o umerjanju, validaciji ter
čiščenju in vzdrževanju opreme in prostorov za proizvodnjo
medicinskih pripomočkov.
7. člen
(odgovorna oseba za vigilanco)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora imeti odgovorno osebo za spremljanje in poročanje o zapletih z medicinskimi pripomočki ter ukrepanje ob morebitnem tveganju.
(2) Odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka mora imeti
ustrezno vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe glede na vrsto
medicinskih pripomočkov, ki se proizvajajo.
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8. člen
(zavarovanje odgovornosti proizvajalca)
Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora imeti zavarovano svojo odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala pri
bolniku, uporabniku ali tretji osebi zaradi neustrezne kakovosti
ali varnosti medicinskega pripomočka, ne glede na to, da je v
skladu s predpisom, ki ureja obligacijska razmerja, odgovoren
za celotno nastalo škodo.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE PROMETA
Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI NA DROBNO
V SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH
9. člen
(prostori)
(1) Poslovni subjekti morajo za prostore specializirane
prodajalne za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki
na drobno zagotoviti, da:
– prostor izpolnjuje tehnične pogoje, ki jih določajo predpisi o graditvi objektov in predpisi o trgovini in
– imajo za prostor urejeno lastništvo oziroma najemno
razmerje za uporabo prostorov.
(2) Prostori specializirane prodajalne morajo biti fizično
ločeni od ostalih oddelkov, poslovnih subjektov in drugih dejavnosti tako, da prodaja drugih izdelkov ali izvajanje storitev ne
more vplivati na opravljanje dejavnosti prometa z medicinskimi
pripomočki na drobno oziroma izdajo medicinskih pripomočkov.
(3) Prostori specializirane prodajalne morajo biti funkcionalno razporejeni in opremljeni tako, da zagotavljajo opravljanje
dejavnosti v skladu z načelom varovanja javnega zdravja.
(4) Specializirana prodajalna mora poleg minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, določenih
v predpisih o trgovini, imeti še:
– prostor za sprejem in razpakiranje medicinskih pripomočkov, ki mora imeti ločen vhod za dostavo medicinskih
pripomočkov od vhoda za stranke,
– prostor za pregled dokumentacije,
– skladiščni prostor za medicinske pripomočke, da se
zagotavlja primerno shranjevanje medicinskih pripomočkov,
– opremo, s katero se zagotavlja primerno shranjevanje
medicinskih pripomočkov in spremljanje mikroklimatskih pogojev shranjevanja,
– talne površine, ki omogočajo mokro čiščenje in
– ustrezno označenost s svetlobnim telesom oziroma,
kadar to iz objektivnih razlogov ni mogoče, z znakom ali z nalepko z grafično podobo znaka. Grafična podoba in opis znaka
ter svetlobnega telesa sta v Prilogi tega pravilnika.
10. člen
(osebje)
(1) Poslovni subjekt, mora za opravljanje dejavnosti prometa z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani
prodajalni zagotoviti osebje z ustrezno poklicno kvalifikacijo in
usposobljenostjo za medicinske pripomočke, s katerimi opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, za strokovno svetovanje uporabnikom medicinskih pripomočkov.
(2) Osebje za strokovno svetovanje mora biti prisotno v
specializirani prodajalni celotni obratovalni čas prodajalne.
(3) Osebje za strokovno svetovanje mora ob prodaji medicinskega pripomočka kupca seznaniti z načinom uporabe
medicinskega pripomočka, morebitnimi previdnostnimi ukrepi
in drugimi pomembnimi informacijami o medicinskem pripomočku.
(4) Osebje za strokovno svetovanje se mora redno strokovno izpopolnjevati na področju zadevnih medicinskih pripomočkov.
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IV. REGISTRI

1. Register proizvajalcev medicinskih pripomočkov

11. člen

1.1. Priglasitev proizvajalcev medicinskih pripomočkov

(vrste registrov)
(1) Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: Agencija) organizira, vodi in upravlja naslednje registre:
1. register proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerega se vpisujejo:
– proizvajalci medicinskih pripomočkov s sedežem v
Republiki Sloveniji,
– predstavniki proizvajalcev medicinskih pripomočkov s
sedežem v Republiki Sloveniji,
– poslovni subjekti, ki sestavljajo, pakirajo, obdelujejo, v
celoti prenavljajo ali označujejo enega ali več gotovih izdelkov ali jim določijo predviden namen delovanja ali uporabe
kot medicinskemu pripomočku, ali jih sterilizirajo, vse zaradi
dajanja na trg pod svojim imenom;
2. register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z
medicinskimi pripomočki na debelo, v katerega se vpisujejo:
– poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo in
– uvozniki medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji;
3. register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet
z medicinskimi pripomočki na drobno, v katerega se vpisujejo:
– poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno v
specializiranih prodajalnah in
– uvozniki medicinskih pripomočkov, ki opravljajo promet
z medicinskimi pripomočki na drobno, s sedežem v Republiki
Sloveniji.
(2) Registri iz prejšnjega odstavka so informatizirane baze
podatkov in so objavljeni na spletni strani www.jazmp.si.
12. člen
(vsebina registrov)
buje:
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(1) Register proizvajalcev medicinskih pripomočkov vse-

– ime ali firmo, naslov ali sedež poslovnega subjekta in
– vrsto medicinskih pripomočkov, ki jih izdeluje oziroma
za katere je pooblaščen.
(2) Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z
medicinskimi pripomočki na debelo vsebuje ime ali firmo in
naslov ali sedež poslovnega subjekta.
(3) Register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, vsebuje ime ali
firmo, naslov ali sedež poslovnega subjekta ter ime in naslov
specializirane prodajalne.
13. člen
(vpis, sprememba in izbris iz registrov)
(1) Vpis, sprememba podatkov in izbris iz registrov, ki
jih upravlja Agencija v skladu s tem pravilnikom, se začne s
priglasitvijo predlagatelja, z vlogo oziroma z zahtevo. Vloga ali
zahteva mora vsebovati podatke in dokazila, ki se nanašajo
na predmet vloge.
(2) Agencija mora v 30 delovnih dneh po prejemu vloge
ali zahteve zahtevati njeno dopolnitev, če je nepopolna in
določiti predlagatelju rok, v katerem jo mora dopolniti.
(3) Na podlagi popolne vloge ali zahteve Agencija vpiše,
spremeni ali izbriše podatke iz registrov, ki jih upravlja.
(4) Na zahtevo predlagatelja Agencija izda potrdila o vpisu v registre, ki jih na podlagi tega pravilnika vodi in upravlja, o
vpisu spremembe podatkov in o izbrisu iz registrov najpozneje
v 15 dneh od podane zahteve.

14. člen
(vpis v register)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov s sedežem v
Republiki Sloveniji se mora najpozneje v 15 dneh po dajanju
medicinskih pripomočkov, ki jih izdeluje, na trg, priglasiti Agenciji za vpis v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov.
(2) Vloga za vpis v register proizvajalcev mora vsebovati
naslednje podatke:
– ime ali firmo, naslov ali sedež in elektronski naslov
oziroma številko faxa,
– ime in priimek kontaktne osebe,
– lokacije proizvodnih enot, kjer se opravlja dejavnost
proizvodnje medicinskih pripomočkov in
– seznam medicinskih pripomočkov, ki jih proizvaja, razvrščenih v skladu s predpisi, ki urejajo razvrstitev medicinskih
pripomočkov.
15. člen
(sprememba podatkov)
Proizvajalec medicinskih pripomočkov mora priglasiti
Agenciji vsako spremembo podatkov iz prejšnjega člena najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe z vložitvijo vloge
za spremembo podatkov.
16. člen
(izbris iz registra po uradni dolžnosti)
Agencija izbriše proizvajalca medicinskih pripomočkov
iz registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov po uradni
dolžnosti:
– če proizvajalec medicinskih pripomočkov preneha delovati oziroma je kot poslovni subjekt izbrisan iz sodnega ali
poslovnega registra, oziroma je njegovo delovanje prenehalo
na podlagi predpisa ali akta o prenehanju delovanja poslovnega subjekta ali
– na podlagi odločbe ali drugega akta inšpektorja, iz
katerega izhaja, da dejavnosti proizvodnje medicinskih pripomočkov ne opravlja več.
17. člen
(izbris iz registra na zahtevo)
(1) Agencija izbriše proizvajalca medicinskih pripomočkov
iz registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov na podlagi
njegove pisne zahteve.
(2) Zahteva za izbris iz prejšnjega odstavka vsebuje akt
organa upravljanja poslovnega subjekta proizvajalca medicinskih pripomočkov o prenehanju opravljanja dejavnosti proizvodnje medicinskih pripomočkov ali dokazilo, da je proizvajalec
medicinskih pripomočkov prenehal delovati.
1.2. Priglasitev predstavnikov proizvajalca medicinskih
pripomočkov
18. člen
(vpis v register)
(1) Predstavnik proizvajalca medicinskih pripomočkov s
sedežem v Republiki Sloveniji se mora najpozneje v 15 dneh
od dajanja medicinskega pripomočka, za katerega je pooblaščen, na trg, priglasiti pri Agenciji za vpis v register proizvajalcev medicinskih pripomočkov.
(2) Vloga za vpis v register proizvajalcev medicinskih
pripomočkov mora vsebovati naslednje podatke:
– ime ali firmo, naslov ali sedež, elektronski naslov ali številko faxa predstavnika proizvajalca medicinskih pripomočkov,
– ime ali firmo in naslov ali sedež proizvajalca medicinskih
pripomočkov, ki ga predstavlja,
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– ime in priimek kontaktne osebe predstavnika proizvajalca medicinskih pripomočkov in
– seznam medicinskih pripomočkov, ki jih daje na trg in za
katere ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov pooblastil,
z navedbo njihove razvrstitve v skladu s predpisi, ki urejajo
razvrstitev medicinskih pripomočkov.
19. člen
(sprememba podatkov)
Predstavnik proizvajalca medicinskih pripomočkov mora
Agenciji sporočiti vsako spremembo podatkov iz prejšnjega člena najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe z vložitvijo
vloge za spremembo podatkov.
20. člen
(izbris iz registra po uradni dolžnosti)
Agencija izbriše predstavnika proizvajalca medicinskih
pripomočkov iz registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov
po uradni dolžnosti:
– če predstavnik proizvajalca medicinskih pripomočkov
preneha delovati oziroma je kot poslovni subjekt izbrisan iz
sodnega ali poslovnega registra, oziroma je njegovo delovanje
prenehalo na podlagi predpisa ali akta o prenehanju poslovnega subjekta ali
– na podlagi obvestila proizvajalca medicinskih pripomočkov ali inšpektorja, da je bilo pooblastilo proizvajalca preklicano, zoženo ali je prenehalo.
21. člen
(izbris iz registra na zahtevo)
(1) Agencija izbriše predstavnika proizvajalca medicinskih
pripomočkov iz registra proizvajalcev medicinskih pripomočkov
na podlagi njegove pisne zahteve.
(2) Zahteva za izbris vsebuje akt organa upravljanja
predstavnika proizvajalca medicinskih pripomočkov o preklicu,
zoženju ali prenehanju pooblastila s strani proizvajalca medicinskih pripomočkov.
2. Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet
z medicinskimi pripomočki na debelo
Priglasitev poslovnih subjektov, ki opravljajo promet
z medicinskimi pripomočki na debelo
in uvoznikov medicinskih pripomočkov
22. člen
(vpis v register)
(1) Poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na debelo in uvozniki medicinskih pripomočkov se
morajo najpozneje v 15 dneh po začetku opravljanja prometa
na debelo oziroma uvoza medicinskih pripomočkov priglasiti
Agenciji za vpis v register poslovnih subjektov, ki opravljajo
promet z medicinskimi pripomočki na debelo.
(2) Vloga za vpis v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, mora vsebovati naslednje podatke:
– ime ali firmo, naslov ali sedež ter elektronski naslov
oziroma številko faxa in
– ime in priimek kontaktne osebe poslovnega subjekta, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na debelo,
oziroma poslovnega subjekta, ki opravlja uvoz medicinskih
pripomočkov.
23. člen
(sprememba podatkov)
Poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na debelo in uvoznik medicinskih pripomočkov, mora
Agenciji sporočiti vsako spremembo podatkov iz prejšnjega čle-
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na najpozneje v 15 dneh po nastanku spremembe z vložitvijo
vloge za spremembo podatkov.
24. člen
(izbris iz registra po uradni dolžnosti)
Agencija izbriše poslovni subjekt, ki opravlja promet z
medicinskimi pripomočki na debelo in uvoznika medicinskih pripomočkov iz registra poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z
medicinskimi pripomočki na debelo, po uradni dolžnosti:
– če ta preneha delovati oziroma je izbrisan iz sodnega
ali poslovnega registra, oziroma je njegovo delovanje prenehalo na podlagi predpisa ali akta o prenehanju poslovnega
subjekta ali
– na podlagi odločbe ali drugega akta inšpektorja o prenehanju dejavnosti prometa z medicinskimi pripomočki.
25. člen
(izbris iz registra na zahtevo)
(1) Agencija izbriše poslovni subjekt iz registra poslovnih
subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na
debelo oziroma uvoz medicinskih pripomočkov na podlagi njegove pisne zahteve.
(2) Zahteva za izbris vsebuje akt organa upravljanja poslovnega subjekta o prenehanju opravljanja dejavnosti prometa
z medicinskimi pripomočki na debelo oziroma uvoza medicinskih pripomočkov ali dokazilo, da je poslovni subjekt, ki opravlja
dejavnost prometa z medicinskimi pripomočki na debelo oziroma uvoz medicinskih pripomočkov, prenehal delovati.
3. Register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet
z medicinskimi pripomočki na drobno
3.1. Priglasitev poslovnih subjektov, ki opravljajo promet
z medicinskimi pripomočki na drobno
26. člen
(vpis v register)
(1) Poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na drobno, se morajo najpozneje v 15 dneh po začetku opravljanja prometa z medicinskimi pripomočki na drobno
priglasiti Agenciji za vpis v register specializiranih prodajaln, ki
opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno.
(2) Vloga za vpis v register specializiranih prodajaln mora
vsebovati naslednje podatke:
– ime ali firmo, naslov ali sedež in elektronski naslov
oziroma številko faxa,
– ime in priimek kontaktne osebe,
– navedbo naslova in imena specializiranih prodajaln.
27. člen
(sprememba podatkov)
Poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno, mora sporočiti Agenciji vsako spremembo
podatkov iz prejšnjega člena najpozneje v 15 dneh po nastanku
spremembe z vložitvijo vloge za spremembo podatkov.
28. člen
(izbris iz registra po uradni dolžnosti)
Agencija izbriše poslovni subjekt iz registra specializiranih
prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na
drobno, po uradni dolžnosti:
– če ta preneha delovati oziroma je izbrisan iz sodnega ali
poslovnega registra, oziroma je njegovo delovanje prenehalo
na podlagi predpisa ali akta o prenehanju delovanja poslovnega subjekta ali
– na podlagi odločbe inšpektorja o prenehanju opravljanja
dejavnosti prometa z medicinskimi pripomočki na drobno v eni
ali v več specializiranih prodajalnah.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(izbris iz registra na zahtevo)
(1) Agencija izbriše poslovni subjekt iz registra specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki
na drobno, na podlagi njegove pisne zahteve.
(2) Zahteva za izbris vsebuje akt organa upravljanja poslovnega subjekta o prenehanju opravljanja dejavnosti v eni ali
več specializiranih prodajalnah ali dokazilo, da je poslovni subjekt, ki opravlja dejavnost prometa z medicinskimi pripomočki
na drobno v specializirani prodajalni, prenehal delovati.
3.2 Priglasitev uvoznikov, ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na drobno
30. člen
(vpis v register)
(1) Uvozniki, ki opravljajo promet medicinskih pripomočkov na drobno, se morajo najpozneje v 15 dneh po začetku uvoza medicinskih pripomočkov priglasiti Agenciji za vpis v register
specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na drobno.
(2) Vloga za vpis v register specializiranih prodajaln, ki
opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, mora
vsebovati naslednje podatke:
– ime ali firmo, naslov ali sedež in elektronski naslov
oziroma številko faxa,
– ime in priimek kontaktne osebe,
– naslove in imena specializiranih prodajaln.

34. člen
(uskladitev registrov)
(1) Vsebino registrov, ki so bili vzpostavljeni na podlagi
določb Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS,
št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ
in 31/06 – ZZdr‑1) je treba uskladiti z določbami Zakona in tem
pravilnikom do 21. septembra 2010.
(2) Poslovni subjekti, ki so bili vpisani v registre iz prejšnjega odstavka do uveljavitve tega pravilnika in na podlagi
Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ in 31/06 –
Zzdr‑1), morajo zaradi uskladitve vsebine registrov iz prejšnjega odstavka do 21. septembra 2010 Agenciji priglasiti dodatne
podatke, ki jih določa ta pravilnik.
(3) Poslovni subjekti, ki do roka za uskladitev registrov iz
tega člena Agenciji ne bodo posredovali potrebnih podatkov za
uskladitev, bodo iz registra izbrisani.
35. člen
(dokončanje začetih postopkov)
Postopki za vpis v register, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika na podlagi Zakona o medicinskih pripomočkih
(Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02,
47/04 – ZdZPZ in 31/06 – ZZdr‑1), in še niso zaključeni, se
dokončajo po določbah tega pravilnika.
36. člen

31. člen
(sprememba podatkov)
Uvoznik medicinskih pripomočkov, ki opravlja promet z
medicinskimi pripomočki na drobno, mora sporočiti Agenciji
vsako spremembo podatkov iz prejšnjega člena najpozneje
v 15 dneh po nastanku spremembe z vložitvijo vloge za spremembo podatkov.
32. člen
(izbris iz registra po uradni dolžnosti)
Agencija izbriše uvoznika medicinskih pripomočkov iz
registra specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno po uradni dolžnosti:
– če uvoznik preneha delovati oziroma je izbrisan iz sodnega ali poslovnega registra, oziroma je njegovo delovanje
prenehalo na podlagi predpisa ali akta o prenehanju delovanja
poslovnega subjekta ali
– na podlagi odločbe ali drugega akta inšpektorja o prenehanju opravljanja prometa z medicinskimi pripomočki na
drobno.
33. člen

(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z medicinskimi pripomočki na drobno
(Uradni list RS, št. 73/00),
– Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS,
71/03, 51/04 in 98/06) v delu, ki se nanaša na izdelavo in promet z medicinskimi pripomočki,
– Pravilnik o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 47/02, 75/03 in 51/04) v delu, ki se nanaša
na izdelavo in promet z medicinskimi pripomočki.
37. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0014/2010
Ljubljana, dne 15. aprila 2010
EVA 2009-2711-0071
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

(izbris iz registra na zahtevo)
(1) Agencija izbriše uvoznika medicinskih pripomočkov iz
registra specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno na podlagi njegove pisne zahteve.
(2) Zahteva za izbris vsebuje akt organa uvoznika medicinskih pripomočkov o prenehanju opravljanja dejavnosti
prometa z medicinskimi pripomočki na drobno ali dokazilo o
prenehanju delovanja uvoznika.

Priloge:
Priloga: Znak specializiranih prodajaln; Svetlobno telo;
3‑D svetlobno telo
Priloge
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Pravilnik o pristojbinah na področju
medicinskih pripomočkov

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) minister za
zdravje izdaja

PRAVILNIK
o pristojbinah na področju medicinskih
pripomočkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vrste pristojbin)
S tem pravilnikom se določa vrsta in višina pristojbin, ki
jih v skladu z določbami Zakona o medicinskih pripomočkih
(Uradni list RS, št. 98/09; v nadaljnjem besedilu: zakon),
plača predlagatelj zadevnega postopka, in sicer:
1. letne pristojbine za spremljanja izvajanja postopkov
ugotavljanja skladnosti in izpolnjevanja pogojev priglašenih
organov;
2. pristojbine za strokovno svetovanje glede prevoda
navodila za uporabo in označevanje medicinskega pripomočka, razmejitve med medicinskimi pripomočki in drugimi
izdelki ter razvrstitve medicinskega pripomočka v ustrezen
razred;
3. pristojbine za postopek razvrstitve izdelka med medicinske pripomočke;
4. pristojbine za postopek imenovanja priglašenega
organa;
5. pristojbine za postopek priglasitve klinične raziskave
oziroma njene spremembe;
6. pristojbine za postopke v zvezi z vpisom medicinskega pripomočka v register medicinskih pripomočkov oziroma
spremembe vpisa;
7. pristojbine za izdajo izjave o prosti prodaji medicinskega pripomočka.
2. člen
(višina pristojbin)
(1) Pristojbine iz tega pravilnika so določene v točkah.
Vrednost točke je 5 eurov (z besedo: pet eurov). Višina pristojbine je zmnožek vrednosti točke in števila točk.
(2) Minister, pristojen za zdravje 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 za spremljanje izvajanja postopkov
ugotavljanja skladnosti in izpolnjevanja pogojev priglašenih
organov plačajo predlagatelji za leto 2010 najpozneje do
21. oktobra 2010, v nadaljnjem obdobju pa najpozneje do
28. februarja za tekoče leto.
(3) Agencija na svoji spletni strani objavi navodila o
načinu plačila pristojbin.

Uradni list Republike Slovenije
II. LETNA PRISTOJBINA
4. člen
(letna pristojbina)
(1) Letna pristojbina za spremljanje izvajanja postopkov
ugotavljanja skladnosti in izpolnjevanja pogojev priglašenih
organov se plača v višini 700 točk.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek predlagatelji plačajo
letno pristojbino za leto 2010 v višini 250 točk.
III. PRISTOJBINE
5. člen
(pristojbine za strokovno svetovanje)
Pristojbine za strokovno svetovanje so naslednje:
– za strokovno svetovanje glede prevoda navodila za uporabo in označevanje medicinskega
pripomočka (1500 znakov na stran brez presledka)
30 točk
– za strokovno svetovanje glede razmejitve
med medicinskimi pripomočki in drugimi izdelki
150 točk
– za strokovno svetovanje glede razvrstitve
medicinskega pripomočka v ustrezen razred
200 točk.
6. člen
(pristojbine za postopek razvrstitve izdelka
med medicinske pripomočke)
Pristojbina za postopek razvrstitev izdelka med medicinske pripomočke se plača v višini 100 točk.
7. člen
(pristojbine za postopek imenovanja
priglašenega organa)
Pristojbina za postopek imenovanja priglašenega organa
pri predlagatelju na dan na člana komisije se plača v višini
200 točk.
8. člen
(pristojbine za postopek priglasitve klinične raziskave
medicinskih pripomočkov in spremembe klinične raziskave)
(1) Pristojbini za postopek priglasitve klinične raziskave
medicinskih pripomočkov sta naslednji:
– za priglasitev klinične raziskave medicinskih
pripomočkov razreda I in IIa
200 točk
– za priglasitev klinične raziskave medicinskih
pripomočkov razreda IIb, III in aktivnih medicinskih
pripomočkov za vsaditev
300 točk.
(2) Pristojbina za postopek priglasitve spremembe klinične raziskave medicinskih pripomočkov razreda I, IIa, IIb, III in
aktivnih medicinskih pripomočkov za vsaditev se plača v višini
100 točk.
(3) Pristojbina za postopek priglasitve študije ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka
se plača v višini 100 točk.
(4) Pristojbina za postopek priglasitev spremembe študije
ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega
pripomočka se plača v višini 50 točk.
9. člen
(pristojbine za postopek v zvezi z vpisom v register
medicinskih pripomočkov)
(1) Pristojbine za postopek v zvezi z vpisom medicinskih pripomočkov v register medicinskih pripomočkov so
naslednje:
– za eno generično ime
– za skupino do 10 generičnih imen

20 točk
30 točk

Uradni list Republike Slovenije
– za skupino od 11 do 50 generičnih imen
– za skupino od 51 do 100 generičnih imen
– za skupino nad 100 generičnih imen

Št.

50 točk
100 točk
150 točk.

(2) Pristojbina za postopek v zvezi s spremembo vpisa
medicinskih pripomočkov v register medicinskih pripomočkov
se plača v višini 20 točk.
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Št. 007-60/2010-2
Ljubljana, dne 9. aprila 2010
EVA 2010-2711-0026
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

(pristojbine za izdajo izjave o prosti prodaji
medicinskega pripomočka)
Pristojbine za izdajo izjave o prosti prodaji medicinskega
pripomočka so naslednje:
20 točk
30 točk
50 točk
100 točk
150 točk.

IV. KONČNI DOLOČBI
11. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 1., 2.,
3., 17., 19., 20., 21. in 22. člen Pravilnika o pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov
(Uradni list RS, št. 3/07).
12. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0009/2010
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2009-2711-0072
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

1779.

Stran
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Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.
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– za eno generično ime
– za skupino do 10 generičnih imen
– za skupino od 11 do 50 generičnih imen
– za skupino od 51 do 100 generičnih imen
– za skupino nad 100 generičnih imen
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Pravilnik o spremembi Pravilnika o značilnih
poškodbah za določanje odškodnine
za telesne bolečine ali okvaro zdravja žrtvam
kaznivih dejanj

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 101/05) izdaja
minister za zdravje v soglasju z ministrom za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o značilnih poškodbah
za določanje odškodnine za telesne bolečine
ali okvaro zdravja žrtvam kaznivih dejanj
1. člen
V Pravilniku o značilnih poškodbah za določanje odškodnine za telesne bolečine ali okvaro zdravja žrtvam kaznivih
dejanj (Uradni list RS, št. 94/06) se v prvem odstavku 3. člena
pod kategorijo »LAHKI PRIMERI« prva alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– rane mehkih delov z razmikom, ki jih je treba umetno
združevati (šivati)«.

Soglašam!
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

1780.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in
47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradi list
RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07,
124/07, 68/08, 73/08, 84/08, 24/09, 81/09 in 4/10) se v 1. členu
besedilo »Direktivo Komisije 2009/159/EU z dne 16. decembra
2009 o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 76/768/EGS
glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 336 z dne 18. 12. 2009, str. 29)« nadomesti
z besedilom »Direktivo Komisije 2010/4/EU z dne 8. februarja
2010 o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 76/768/EGS
glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu
napredku (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 21; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2010/4/EU)«.
2. člen
Proizvajalci in uvozniki kozmetičnih izdelkov morajo najpozneje do 15. februarja 2011 uskladiti sestavo kozmetičnih izdelkov v skladu s Prilogo Direktive Komisije 2009/164/EU z dne
22. decembra 2009 o spremembi prilog II in III k Direktivi Sveta
76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve
tehničnemu napredku (UL L št. 344 z dne 23. 12. 2009, str. 41;
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/164/EU) in popravkom te
direktive (UL L št. 3 z dne 7. 1. 2010, str. 30).
Kozmetični izdelki, katerih sestava ni usklajena s Prilogo
Direktive 2009/164/EU, so lahko v prometu do 15. avgusta
2011.
3. člen
Kozmetični izdelki, katerih sestava ni usklajena s Prilogo Direktive Komisije 2010/3/EU z dne 1. februarja 2010 o
spremembi prilog III in VI k Direktivi Sveta 76/768/EGS zaradi
prilagajanja tehničnemu napredku (UL L št. 29 z dne 2. 2. 2010,
str. 5), so lahko v prometu do 1. marca 2011.
4. člen
Proizvajalci in uvozniki kozmetičnih izdelkov morajo najpozneje do 1. decembra 2010 uskladiti sestavo kozmetičnih
izdelkov s Prilogo Direktive 2010/4/EU.
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Proizvajalci in uvozniki morajo najpozneje do 1. novembra 2011 uskladiti vsebino in način označevanja kozmetičnih
izdelkov s Prilogo Direktive 2010/4/EU.
Kozmetični izdelki, katerih vsebina in način označevanja
ni v skladu s Prilogo Direktive 2010/4/EU, so lahko v prometu
do 1. novembra 2012.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-27/2009
Ljubljana, dne 20. aprila 2010
EVA 2010-2711-0025
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

1781.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena in 13. alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.)
minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o upravljanju učbeniških skladov
1. člen
V Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list
RS, št. 43/02 in 65/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik ureja upravljanje učbeniških skladov v
osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in
zavodih za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: osnovna šola) ter v šolah in zavodih, ki izvajajo nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno
in tehniško izobraževanje ter srednje splošno izobraževanje (v
nadaljnjem besedilu: srednja šola).
V nadaljnjem besedilu zajema pojem »šola« vse vrste šol
in zavodov, navedenih v prejšnjem odstavku.«
2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Iz učbeniškega sklada si lahko izposojajo učbenike
učenke in učenci ter dijakinje in dijaki (v nadaljnjem besedilu:
uporabniki sklada).«
3. člen
V 3. členu se doda nov, tretji odstavek:
»Ministrstvo, pristojno za šolstvo, lahko sofinancira izposojevalnino za učbenike, ki si jih učenke in učenci izposojajo iz
učbeniških skladov. Višino sofinanciranja za posamezno šolsko
leto na podlagi zahtevkov v aplikaciji ministrstva, pristojnega
za šolstvo, določi minister, pristojen za šolstvo, s posebnim
sklepom.«
4. člen
Prvi stavek drugega odstavka 5. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.«
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5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, zbrana iz izposojevalnin, odškodnin in odkupa (v nadaljevanju: sredstva sklada), lahko šola porabi
za nakup učbenikov. Izjemoma lahko šola porabi sredstva
sklada tudi za nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov,
če za to pridobi pisno soglasje sveta šole in vrednost takega
nakupa ne preseže 10% vseh sredstev sklada v posameznem
šolskem letu.«
V tretjem odstavku istega člena se v tabeli v stolpcu koeficient A številka »300« nadomesti s številko »1,25«, številka
»310« s številko »1,30«, številka »320« s številko »1,35«, številka »330« s številko »1,40«, številka »340« s številko »1,45«,
številka »350« s številko »1,50«, številka »360« s številko
»1,55« in številka »370« s številko »1,60«, v stolpcu Koeficient
B pa se besedilo »10.000 SIT« nadomesti z besedilom »42
evrov«, besedilo »12.000 SIT« nadomesti z besedilom »50
evrov«, besedilo »14.000 SIT« nadomesti z besedilom »58,50
evrov«, besedilo »16.000 SIT« nadomesti z besedilom »67
evrov«, besedilo »18.000 SIT« nadomesti z besedilom »75
evrov«, besedilo »20.000 SIT« nadomesti z besedilom »83,50
evrov«, besedilo »22.000 SIT« nadomesti z besedilom »92
evrov« in besedilo »24.000 SIT« z besedilom »100 evrov«.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izbor učbenikov za prihodnje šolsko leto predlaga ravnatelju strokovni aktiv učiteljev, ki poučuje predmete, pri katerih
se bo posamezni učbenik uporabljal, najkasneje do 1. marca
tekočega šolskega leta. Ravnatelj o izboru učbenikov odloči
najkasneje do 31. marca tekočega šolskega leta.
Zamenjava učbenika iz tega izbora je dovoljena zgolj po
poteku njegove veljavnosti in jo mora pisno potrditi ravnatelj.
Strokovni aktiv učiteljev predlaga ravnatelju seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in
udeleženci izobraževanja uporabljali pri pouku v prihodnjem
šolskem letu, najkasneje do 1. junija tekočega šolskega leta.
Ravnatelj pridobi pisno soglasje sveta staršev za skupno
nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole, najkasneje do 10. junija
tekočega šolskega leta, nato določi seznam delovnih zvezkov
in drugih učnih gradiv, najkasneje do 15. junija tekočega
šolskega leta.
Šola obvesti vse udeležence izobraževanja, katera učna
gradiva bodo uporabljali v prihodnjem šolskem letu, najkasneje
do 15. junija tekočega šolskega leta.
Šola evidentira potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada za prihodnje šolsko leto, najkasneje do 24. junija
tekočega šolskega leta.
Poklicna in strokovna srednja šola lahko do konca tekočega šolskega leta oblikuje okvirni seznam učbenikov, delovnih
zvezkov in drugih gradiv. V tem primeru seznani udeležence
izobraževanja z izborom na prvi šolski dan in nato evidentira
potrebe po izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada.«
7. člen
Prvi odstavek 11. člena se črta.
V drugem odstavku istega člena se za besedo »ga« doda
beseda »pisno«.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Skrbnik pripravi evidenco učbenikov, ki jih mora šola zagotoviti za izposojo v prihodnjem šolskem letu. Evidenco pisno
potrdi ravnatelj ter z njo seznani svet staršev in svet šole.«
V istem členu se doda nov, drugi odstavek:
»Šola lahko nadomesti le iztrošene, odkupljene in uničene učbenike oziroma dokupi potrebne, manjkajoče izvode za
izposojo v prihodnjem šolskem letu.«
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9. člen
Črta se prva alinea 14. člena.
10. člen
V 15. členu se beseda »pravilnik« nadomesti z besedo
»Pravilnik«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-71/2009-28
Ljubljana, dne 3. maja 2010
EVA 2009-3311-0007
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE
1782.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in sklep o zavrženju pobude

Številka: Up-958/09-18
U-I-199/09-6
Datum: 15. 4. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B. in C. Č., D. E., ki ju
zastopa mag. Matevž Krivic, Spodnje Pirniče, na seji 15. aprila
2010

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 264/2009 z dne
29. 7. 2009 se razveljavi in se zadeva vrne Vrhovnemu sodišču
v novo odločanje.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega odstavka 56. člena ter prvega, tretjega in četrtega odstavka 57. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS,
št. 111/07) se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ)
je na podlagi tretjega odstavka 57. člena Zakona o mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ) zavrglo zahtevek pritožnikov
za uvedbo ponovnega postopka za priznanje mednarodne
zaščite v Republiki Sloveniji. Upravno sodišče je ugodilo tožbi
pritožnikov in odpravilo izpodbijani sklep MNZ ter zadevo vrnilo
MNZ v nov postopek. Ugodilo je tudi zahtevi za izdajo začasne
odredbe in odločilo, da se do izdaje pravnomočne odločbe v
tej zadevi odloži izvršitev izpodbijanega sklepa MNZ. Vrhovno
sodišče je nato ugodilo pritožbi MNZ in spremenilo sodbo
Upravnega sodišča tako, da je tožbo zavrnilo.
2. MNZ je odločitev o zavrženju prošnje za uvedbo ponovnega postopka za priznanje mednarodne zaščite oprlo na
tretji odstavek 57. člena ZMZ v zvezi s 56. členom ZMZ, ki
določa pogoje, pod katerimi je mogoče vložiti ponovno prošnjo
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za priznanje mednarodne zaščite.1 Po oceni MNZ pritožnika
nista predložila dokazov, ki bi upravičevali nov postopek, kar
je bil na podlagi prvega odstavka 56. člena ZMZ pogoj za
vložitev ponovne prošnje. Upoštevajoč prvi odstavek 57. člena
ZMZ, je MNZ štelo, da mora prosilec sam predložiti dokaze, ki
upravičujejo nov postopek, in sicer hkrati z vložitvijo zahtevka
za uvedbo ponovnega postopka. Po stališču MNZ zahtevka za
uvedbo ponovnega postopka ni mogoče utemeljevati z dokazi,
ki naj bi jih pritožnik šele pridobil. Tudi sicer je MNZ ocenilo,
da dokumenti, na katere se je skliceval pritožnik, ne izkazujejo individualnega strahu pred preganjanjem zaradi verskega
prepričanja. Po presoji MNZ zgolj izjava o preganjanju pripadnikov verske skupnosti, kateri naj bi pripadala pritožnika, ter
sklicevanje na dokumente, ki naj bi jih pritožnik šele pridobil, ne
moreta šteti kot dokaz, ki ga je za uvedbo ponovnega postopka
zahteval prvi odstavek 56. člena ZMZ.
3. Upravno sodišče je s sodbo št. I U 861/2009 z dne
1. 6. 2009 ugodilo tožbi pritožnikov, odpravilo izpodbijani sklep
ter zadevo vrnilo MNZ v ponoven postopek. Svojo odločitev
je oprlo na več razlogov. Med drugim je poudarilo, da bi strogi
test presoje v danih okoliščinah terjal, da bi MNZ pritožniku
dalo možnost, da pred izdajo sklepa v razumno kratkem času
predloži dokumente, na katere se je skliceval v svoji izpovedi.
Ker MNZ pritožniku tega ni omogočilo, je po oceni Upravnega sodišča kršilo procesno jamstvo iz 22. člena Ustave.
Upravno sodišče je kot zmotno ocenilo stališče MNZ, da zgolj
izjava stranke v postopku po 56. in 57. členu ZMZ ne more
biti zadosten dokaz. Pri tem se je oprlo na že sprejeto razlago v upravnosodni praksi (zlasti v sodbi Upravnega sodišča
št. U 1805/2008 z dne 10. 12. 2008), po kateri je treba glede
na mednarodno pravo beguncev in ob upoštevanju tretjega
odstavka 15. člena Ustave v zvezi z 18. členom Ustave pod
pojem novih dokazov iz 56. člena ZMZ šteti tudi ustne izjave
na zapisnik s pomembnimi novimi elementi. Glede na takšno
(široko) razlago pojma dokaz iz prvega odstavka 56. člena in
prvega odstavka 57. člena ZMZ Upravnemu sodišču ni bilo treba prekiniti postopka zaradi sprožitve postopka za oceno ustavnosti navedenih zakonskih določb, kar sta predlagala pritožnika
v tožbi. Upravno sodišče tudi ni sledilo predlogu pritožnikov za
sprožitev postopka za predhodno odločanje pred Sodiščem
Evropske unije v zvezi z razlago 32. in 34. člena Direktive Sveta
2005/85/ES z dne 1. 12. 2005 o minimalnih standardih glede
postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah
članicah (UL L 326, 13. 12. 2005, str. 13–34 – v nadaljevanju
Postopkovna direktiva).
4. Vrhovno sodišče je na podlagi pritožbe MNZ spremenilo sodbo Upravnega sodišča in tožbo zavrnilo. Po oceni
Vrhovnega sodišča je MNZ pravilno uporabilo materialno pravo
(56. in 57. člen ZMZ). Povzelo je ugotovitve MNZ in pritrdilo oceni, da zgolj izjava o preganjanju pripadnikov verske skupnosti,
kateri naj bi pripadala pritožnika, ter sklicevanje na dokumente,
ki naj bi jih pritožnik šele pridobil, ne moreta šteti kot dokaz, ki
ga za uvedbo ponovnega postopka zahteva 56. člen ZMZ. MNZ
je po oceni Vrhovnega sodišča prepričljivo obrazložilo razloge
za tako presojo. Ob pravilnem stališču, da izjave pritožnikov ne
gre šteti kot dokaz iz 56. člena ZMZ, je Vrhovno sodišče oce1 Po prvem odstavku 56. člena ZMZ (ki je veljal v času odločanja MNZ) je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva,
ki mu je bila prošnja v Republiki Sloveniji že pravnomočno zavrnjena ali je prošnjo izrecno umaknil, lahko vložil ponovno prošnjo
samo, če je predložil nove dokaze, da izpolnjuje pogoje za pridobitev mednarodne zaščite po tem zakonu. V skladu z drugim odstavkom istega člena morajo novi dokazi nastati po izdaji predhodne
odločitve oziroma so lahko obstajali že v času prvega postopka,
vendar jih oseba iz prejšnjega odstavka iz upravičenih razlogov
takrat ni uveljavljala. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 58/09 – ZMZ-A) je
bilo v prvem odstavku 56. člena besedilo »da izpolnjuje pogoje za
pridobitev mednarodne zaščite po tem zakonu« nadomeščeno z
besedilom »da so se zanj okoliščine po vložitvi predhodne prošnje
bistveno spremenile«.
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nilo, da je imelo MNZ zadostno podlago za ugotovitev, da niso
izpolnjeni pogoji, ki jih za uvedbo ponovnega postopka zahteva
ZMZ. V zvezi s tožbenimi trditvami o neskladju 56. in 57. člena
ZMZ z Ustavo in s Postopkovno direktivo se je Vrhovno sodišče
sklicevalo na obrazložitev Upravnega sodišča in zapisalo, da
je že prvostopenjsko sodišče v izpodbijani sodbi ugotovilo, da
zatrjevanega neskladja ni, in da je za to ugotovitev navedlo
razloge, ki so po oceni Vrhovnega sodišča pravilni.
5. Pritožnika zatrjujeta, da jima je z izpodbijano sodbo
Vrhovnega sodišča kršena pravica iz 22. člena Ustave. Poudarjata, da ta zadeva odpira vrsto pomembnih pravnih vprašanj,
ki niso pomembna le za njun primer, temveč tudi za druge
primere, v katerih bi prišlo do uporabe 56. in 57. člena ZMZ.
Obrazložitev Vrhovnega sodišča se jima zdi skrajno površna
in vsebinsko zgrešena. Kot zatrjujeta pritožnika, je Vrhovno
sodišče zavrnilo tožbo (kot celoto), ne da bi se opredelilo do
bistvenih vprašanj v zadevi. Poudarjata, da MNZ o ponovni prošnji sploh ni odločalo, temveč je le procesno zavrglo zahtevek
o tem, da bi se ponovna prošnja sploh smela vložiti. Pritožnika
sta prepričana, da neopredelitev do njunih tožbenih navedb
pomeni kršitev 22. člena Ustave, enako tudi neopredelitev do
njunih ugovorov v odgovoru na pritožbo. Vrhovnemu sodišču
očitata izmikanje jasnemu odgovoru na vprašanje, kaj je MNZ
v resnici štelo kot razlog za zavrženje njunega zahtevka: ali
to, da pritožnika nista predložila nikakršnih dokazov, ali to,
da sta dokaze sicer predložila, le da niso bili ustrezni oziroma
zadostni. Pritožnika opozarjata, da je MNZ v svoji odločbi zatrjevalo eno, v pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča pa je to
skušalo »preinterpretirati«. Pritožnika kot eno od ključnih vprašanj izpostavljata vprašanje pravilne razlage pojma »dokaz«
iz 56. in 57. člena ZMZ. Tudi odgovoru na to vprašanje naj bi
se Vrhovno sodišče izognilo. Pritožnikoma se zdi nedopustno
sklicevanje Vrhovnega sodišča na razloge Upravnega sodišča
glede vprašanja skladnosti 56. in 57. člena ZMZ z Ustavo, saj
se Upravno sodišče do tega vprašanja sploh ni opredelilo.
Predlagata razveljavitev izpodbijane sodne odločbe.
6. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up‑958/09
z dne 7. 9. 2009 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo in do
končne odločitve Ustavnega sodišča zadržalo izvršitev odločbe
Ministrstva za notranje zadeve št. 2142‑278/2006/13 (1352‑02)
z dne 23. 4. 2008. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o
tem obvestilo Vrhovno sodišče. Na podlagi drugega odstavka
56. člena ZUstS je bila ustavna pritožba poslana MNZ, ki se je v
vlogi z dne 25. 9. 2009 opredelilo do navedb v njej. Kot zatrjuje
MNZ, pritožnika niti v zahtevku za uvedbo ponovnega postopka
niti kasneje nista izkazala, da so se zanju okoliščine bistveno
spremenile in da bi bila ob vrnitvi v izvorno državo soočena z
utemeljenim tveganjem, da bosta izpostavljena hudi kršitvi človekovih pravic. Odločitev MNZ naj bi temeljila na presoji izjav,
ki sta jih pritožnika podala na zapisnik, ko sta utemeljevala svoj
zahtevek za uvedbo ponovnega postopka, in ne na oceni, da
pritožnika nista predložila »novih dokazov, da izpolnjujeta pogoje za pridobitev mednarodne zaščite« (v smislu razlage tedaj
veljavnega besedila prvega odstavka 56. člena ZMZ). MNZ je
sicer v svoji vlogi obširno navedlo stališča Evropskega sodišča
za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v zvezi s 3. in z
9. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP).
7. S stališčem MNZ o navedbah v ustavni pritožbi je
Ustavno sodišče seznanilo pritožnika, ki sta se nanje odzvala
z vlogo z dne 26. 10. 2009. Vztrajata pri svojih navedbah v
ustavni pritožbi. Poudarjata, da odgovor MNZ celo pritrjuje
njunemu stališču, da MNZ poskuša naknadno »preinterpretirati« stališča iz svoje odločbe. Sicer pa po mnenju pritožnikov
MNZ ni konkretno zavrnilo njunih očitkov iz ustavne pritožbe.
Navedena praksa ESČP je po njunem mnenju popolnoma
nepomembna za presojo spornih vprašanj, na katera opozarja
ustavna pritožba.
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B. – I.
Ustavna pritožba
8. Glavni očitek pritožnikov je, da je Vrhovno sodišče v
pritožbenem postopku zavrnilo njuno tožbo (kot celoto), ne da
bi se opredelilo do vseh bistvenih vprašanj v zadevi. Pritožnika
sta prepričana, da neopredelitev sodišča do njunih tožbenih
navedb pomeni kršitev 22. člena Ustave. Vrhovnemu sodišču
očitata izmikanje jasnemu odgovoru na vprašanje, kaj je MNZ v
resnici štelo kot razlog za zavrženje njunega zahtevka: ali to, da
nista predložila nikakršnih dokazov, ali to, da sta dokaze sicer
predložila, le da niso bili ustrezni oziroma zadostni. Pritožnika
tudi opozarjata, da se je Vrhovno sodišče izognilo opredelitvi
pojma »dokaz« iz 56. in 57. člena ZMZ.
9. Obrazložena sodna odločba je bistveni del poštenega
postopka. Z njo je sodišče dolžno na konkreten način in z zadostno jasnostjo opredeliti razloge, na podlagi katerih je sprejelo
svojo odločitev. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da
mora Vrhovno sodišče v primeru, ko v pritožbenem postopku
samo odloči o tožbi, v obrazložitvi sodbe odgovoriti ne samo
na pritožbene navedbe, temveč tudi na vse upoštevne tožbene očitke (glej npr. odločbo št. Up‑2195/06 z dne 11. 9. 2007,
Uradni list RS, št. 85/07 in OdlUS XVI, 104).
10. Obrazložitev Vrhovnega sodišča po presoji Ustavnega
sodišča ne zadosti zahtevi po obrazloženi sodni odločbi, kot je
opredeljena v prejšnji točki obrazložitve te odločbe. Vrhovno
sodišče se v izpodbijani sodbi ni vsebinsko opredelilo do tožbenih navedb, ki bi bile lahko bistvene za odločitev o pravilnosti
izpodbijanega sklepa MNZ, temveč je zgolj ugotovilo, da je odločitev MNZ pravilna in zakonita, sklicujoč se na razloge MNZ.
Po oceni Ustavnega sodišča je bila pri presoji obravnavane
zadeve ključna razlaga pojma »dokaz« kot dela zakonskega
dejanskega stanu. Vrhovno sodišče ni podalo svoje razlage
tega nedoločnega pravnega pojma, temveč je zgolj pritrdilo stališču MNZ, da izjava stranke ne more šteti kot dokaz v smislu
56. člena ZMZ. Prav tako se ni opredelilo do tožbenih trditev o
protiustavnosti zakonske ureditve, ki je bila podlaga za odločitev (še zlasti ob razlagi, ki jo je sprejelo MNZ), ter o neskladju
te ureditve s Postopkovno direktivo.2 Nelogično in nesprejemljivo je sklicevanje Vrhovnega sodišča na razloge Upravnega
sodišča. Upravno sodišče je namreč svojo odločitev oprlo na
povsem drugačna izhodišča kot Vrhovno sodišče. Za presojo
Upravnega sodišča je bilo odločilno stališče, da je tudi izjava
stranke s pomembnimi novimi elementi lahko zadosten dokaz,
da se dovoli nov postopek, v katerem se nato po vložitvi prošnje ugotavlja izpolnjevanje pogojev za pridobitev mednarodne
zaščite. Vrhovno sodišče je razlago 56. in 57. člena ZMZ, ki jo
je sprejelo Upravno sodišče, ocenilo kot materialnopravno napačno. Glede na očitno drugačno stališče Vrhovnega sodišča
bi bilo pričakovati tudi temu ustrezno opredelitev Vrhovnega
2 Za obravnavano zadevo so pomembni zlasti tretji in četrti
odstavek 32. člena ter drugi odstavek 34. člena Postopkovne direktive. Po tretjem odstavku 32. člena direktive je naknadna prošnja
za azil najprej predmet predhodne obravnave o tem, ali so se po
umiku predhodne prošnje ali po izdaji odločbe o predhodni prošnji
pojavili ali bili s strani prosilca navedeni novi elementi ali ugotovitve v zvezi z vprašanjem, ali prosilec izpolnjuje pogoje za status
begunca v skladu z Direktivo 2004/83/ES. Če se po predhodni
obravnavi iz tretjega odstavka tega člena pojavijo ali so s strani
prosilca navedeni novi elementi, ki pomembno povečujejo verjetnost, da prosilec izpolnjuje pogoje za status begunca v skladu z
Direktivo 2004/83/ES, se obravnavanje prošnje nadaljuje v skladu
s Poglavjem II (četrti odstavek 32. člena Postopkovne direktive). V
skladu z drugim odstavkom 34. člena Postopkovne direktive lahko
države članice v nacionalnem pravu določijo pravila o predhodni
obravnavi v skladu z 32. členom te direktive. Ta pravila lahko med
drugim obvezujejo zadevnega prosilca, da navede dejstva in predloži dokaze, ki upravičujejo nov postopek, oziroma da predloži
nove podatke v določenem roku od trenutka, ko jih je sam pridobil,
oziroma dovoljujejo izvedbo predhodne obravnave zgolj na podlagi
pisnih navedb brez osebnega razgovora. Ti pogoji prosilcu za azil
ne smejo onemogočiti dostopa do novega postopka niti povzročiti
dejanskega izničenja ali resne okrnjenosti tega dostopa.

Uradni list Republike Slovenije
sodišča do predloga pritožnikov za prekinitev postopka in sprožitev postopka za oceno ustavnosti zakonskih določb oziroma
za postavitev predhodnega vprašanja pred Sodiščem EU.
11. Po presoji Ustavnega sodišča Vrhovno sodišče z
navedeno obrazložitvijo ni zadostilo svoji obveznosti, da na
konkreten način in z zadostno jasnostjo opredeli razloge, na
podlagi katerih je sprejelo izpodbijano odločitev. S tem je po
oceni Ustavnega sodišča kršilo pravico do enakega varstva
pravic iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato izpodbijano
sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo Vrhovnemu sodišču v novo
odločanje (1. točka izreka).
B. – II.
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega odstavka 56. člena ter prvega, tretjega in četrtega
odstavka 57. člena ZMZ
12. Pritožnika predlagata oceno ustavnosti zakonskih
določb, ki so bile podlaga za odločitev v tej zadevi. Zatrjujeta
njihovo neskladje z Ustavo ter s Postopkovno direktivo. Menita,
da so pogoji po direktivi bistveno ugodnejši za prosilca od pogojev po 56. in 57. členu ZMZ. Skrajno omejujoča razlaga pojma
dokaz je po mnenju pritožnikov razlog več za sklep, da je treba
besedilo ZMZ uskladiti z besedilom direktive. Neskladje ZMZ s
Postopkovno direktivo naj bi pomenilo tudi neskladje z 2. in s
3.a členom Ustave. Do kršitve istih ustavnih določb naj bi prišlo
tudi zaradi opustitve dolžnega ravnanja sodišča – nesprožitve
postopka za predhodno odločanje pred Sodiščem EU.
13. Pravni interes pritožnikov za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb je temeljil na ustavni pritožbi, ki
ji je Ustavno sodišče ugodilo in izpodbijano sodbo razveljavilo
zaradi ugotovljene kršitve pravice iz 22. člena Ustave. Kot izhaja iz zgornje obrazložitve, se bo moralo Vrhovno sodišče ob
ponovnem odločanju o pritožbi MNZ zoper sodbo Upravnega
sodišča opredeliti do tožbenih trditev o protiustavnosti zakonskih določb, ki so bile podlaga za odločitev, ter o neskladju teh
določb s Postopkovno direktivo. Zoper odločitev Vrhovnega
sodišča bosta pritožnika lahko vložila ustavno pritožbo, hkrati
z njo pa tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
navedenih zakonskih določb. Glede na to Ustavno sodišče
ocenjuje, da pritožnika ne izkazujeta pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijanih zakonskih določb. Zato je pobudo
zavrglo (2. točka izreka).
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS
ter prve alineje drugega 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.
Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec.
Odločbo je sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta
glasovala sodnika Deisinger in Petrič.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

1783.

Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega
sodišča

Številka: Up-2677/08-21
Datum: 15. 4. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Magdalene Kovač, Ljubljana, ki jo zastopa Barbka Zdolšek,
odvetnica v Ljubljani, na seji 15. aprila 2010
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o d l o č i l o:
Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije št. U
1471/2007 z dne 18. 3. 2008 se razveljavi. Zadeva se vrne
Upravnemu sodišču v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Upravna enota Ljubljana je z odločbo o denacionalizaciji upravičencu (tj. pravnemu predniku pritožnice) vrnila v
last del nepremičnin, vpisanih pri vl. št. 573 in 559, k. o. Gradiško predmestje II. Z isto odločbo je Republiki Sloveniji (kot
zavezanki za denacionalizacijo) naložila izročiti vrnjene nepremičnine v posest pritožnice, pritožnici pa je naložila plačati na
transakcijski račun zavezanke revalorizirano odškodnino, ki je
bila prejšnjemu lastniku izplačana ob nacionalizaciji. V zvezi s
pritožbama, ki sta ju zoper to odločitev vložili stranki z interesom ter Republika Slovenija, je Ministrstvo za okolje in prostor
odločbo upravnega organa prve stopnje odpravilo in zahtevo
za denacionalizacijo zavrnilo. Z izpodbijano sodbo je Upravno
sodišče zavrnilo tožbo, ki jo je pritožnica vložila zoper odločitev
pritožbenega upravnega organa. Presodilo je, da pritožničinemu pravnemu predniku ni mogoče vrniti spornih nepremičnin v
last, ker je pri teh nepremičninah v zemljiški knjigi že vpisana
lastninska pravica v njegovo korist oziroma v korist njegovih
pravnih naslednikov, za vrnitev podržavljenega premoženja
zgolj v posest pa Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS,
št. 27/91‑I in nasl. – v nadaljevanju ZDen) ne daje podlage. Zoper odločitev sodišča prve stopnje je pritožnica vložila revizijo,
ki jo je Vrhovno sodišče Republike Slovenije zavrglo.
2. Pritožnica izpodbija sodbo Upravnega sodišča in odločbo Ministrstva za okolje in prostor, izpodbijala pa je tudi sklep
Vrhovnega sodišča. Izpodbijani odločitvi očita kršitev pravice
do enakega obravnavanja iz 22. člena Ustave. Navaja, da so
organi odločanja v postopku ugotovili, da so bile nepremičnine,
ki so bile predmet zahteve za denacionalizacijo, podržavljene
na podlagi Zakona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 52/58 – v nadaljevanju
ZNNZGZ) in z odločbo Občinskega ljudskega odbora Ljubljana‑Vič izročene v posest Stanovanjski zadrugi »Podrožnik«.
Meni, da na odločitev o upravičenju do denacionalizacije ne
more vplivati dejstvo, da odvzem nepremičnin iz posesti njenega pravnega prednika ni bil vpisan v zemljiško knjigo, in tudi
ne dejstvo, da je v zemljiški knjigi pri teh nepremičninah zaradi
neizvedenih vpisov sprememb glede pravice uporabe vpisana
lastninska pravica v korist pritožničinega pravnega prednika oziroma njegovih dedičev. Utemeljitev izpodbijane sodbe
Upravnega sodišča naj bi bila protislovna, saj naj bi kljub ugotovitvi, da so bile sporne nepremičnine nacionalizirane, sodišče
prve stopnje pri presoji upoštevalo zgolj zemljiškoknjižno stanje
v času denacionalizacije, čeprav je bilo v postopku ugotovljeno,
da to ne ustreza dejanskemu stanju. Ker naj bi bila ponovna
pridobitev lastninske pravice na podržavljenem premoženju
po ZDen mogoča le na podlagi odločbe o denacionalizaciji,
naj bi bilo stališče, po katerem izdaja te odločbe ni potrebna,
če je lastninska pravica nekdanjega lastnika oziroma njegovih
dedičev že vpisana v zemljiško knjigo, arbitrarno in v nasprotju
s temeljnim konceptom ZDen. Pritožnica navaja, da ji izpodbijana odločitev onemogoča varstvo pravic zoper tretje osebe,
saj naj bi dva od lastnikov stanovanjskih dvojčkov, zgrajenih
na delu nacionaliziranih zemljišč, pri pristojnem sodišču že
vložila lastninsko tožbo, s katero zahtevata priznanje lastninske
pravice prav na zemljiščih, ki so bila predmet denacionalizacije,
tožbo pa utemeljujeta zgolj na neurejenem oziroma na nepravilnem zemljiškoknjižnem stanju. Ustavnemu sodišču predlaga,
naj izpodbijani sodni odločbi razveljavi in odločbo upravnega
organa druge stopnje odpravi ter zadevo vrne temu organu v
novo odločanje.
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3. Ustavno sodišče je s sklepom senata z dne 14. 1. 2010
ustavno pritožbo zoper sodbo Upravnega sodišča sprejelo v
obravnavo, ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča
o zavrženju revizije pa ni sprejelo v obravnavo. O sprejemu
ustavne pritožbe v obravnavo je na podlagi prvega odstavka
56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) obvestilo Upravno sodišče, v skladu z drugim odstavkom istega člena
je ustavno pritožbo poslalo v odgovor strankam z interesom, ki
na ustavno pritožbo niso odgovorile.
B.
4. Upravno sodišče je z izpodbijano sodbo pritrdilo odločitvi Ministrstva za okolje in prostor o zavrnitvi zahteve za
denacionalizacijo, ni pa v celoti pritrdilo razlogom, ki jih je Ministrstvo navedlo v obrazložitvi svoje odločitve. Upravno sodišče
se je strinjalo z nosilnim argumentom te odločitve, po katerem
se zahteva za denacionalizacijo zavrne zaradi že vpisane lastninske pravice v korist prejšnjega lastnika oziroma njegovih
pravnih naslednikov v zemljiško knjigo. V obravnavani zadevi
naj bi bilo torej odločilno, da je na nepremičninah v zemljiški
knjigi že vpisana lastninska pravica v korist prejšnjega lastnika.
Ker odvzem pravice uporabe ni bil vpisan v zemljiško knjigo,
Upravno sodišče meni, da »nacionalizacija ni bila izvedena v
celoti« in se je »pravica uporabe prejšnjega lastnika preoblikovala v lastninsko pravico«. Tako je svojo odločitev sprejelo na
podlagi stališča, da gre v obravnavani zadevi le za vprašanje
vračanja posesti, kar pa v postopku denacionalizacije ni mogoče. Pri tem se Upravno sodišče sklicuje na vsebino prvega
odstavka 2. člena in prvega odstavka 16. člena ZDen1 oziroma
III. poglavja ZDen, ki določa oblike denacionalizacije.
5. Pritožnica očita taki odločitvi, da je arbitrarna in brez
razumne pravne utemeljitve ter da s tem krši pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, ki je v upravnih in
sodnih postopkih poseben izraz načela enakosti pred zakonom
iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Odločitev o zavrnitvi
zahteve za denacionalizacijo, ker so pritožničin prednik oziroma njegovi pravni nasledniki v zemljiško knjigo že vpisani kot
lastniki podržavljenih nepremičnin, naj bi bila očitno napačna
in protislovna, v škodo upravičenca do denacionalizacije, hkrati
pa naj bi onemogočala varstvo pravic proti tretjim.
6. Nepravilna uporaba prava (tako materialnega kot procesnega) sama po sebi še ne pomeni kršitve ustavnoprocesnih
jamstev, ki jih zagotavlja pravica do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave. Oceno samovolje oziroma arbitrarnosti
Ustavno sodišče izreče, če sodišče svoje odločitve sploh ne
utemelji s pravnimi argumenti, tako da je mogoče sklepati, da
ni odločalo na podlagi zakona, temveč na podlagi kriterijev, ki
pri sojenju ne bi smeli priti v poštev. Tega sodbi Upravnega
sodišča ni mogoče očitati. Glede na vsebino navedb pritožnice,
pa je treba opraviti presojo, ali sporna odločitev ne temelji na
kakšnem od pravnih stališč, ki so z vidika varstva pravice do
zasebne lastnine iz 33. člena Ustave nesprejemljiva.
7. Ustavno sodišče je namreč pri odločanju o vseh denacionalizacijskih zadevah izhajalo iz stališča, po katerem pravica
do denacionalizacije pomeni upravičenje, ki ima svoj temelj v
pravici do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Kot poseg v
navedeno pravico je štelo spremembo ureditve denacionalizacije, s katero se je položaj denacionalizacijskih upravičencev
poslabšal v primerjavi z ureditvijo ob uveljavitvi ZDen (glej
npr. odločba št. U‑I‑22/99 z dne 2. 12. 1999, Uradni list RS,
št. 1/2000 in OdlUS VIII, 273). Človekove pravice pa je mogoče
omejiti le v primerih, ki jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave).
Zato pri odločanju o ustavni pritožbi Ustavno sodišče smiselno
enako presoja, ali je sodišče izpodbijano odločitev sprejelo na
1 Po prvem odstavku 2. člena ZDen je denacionalizacija
vrnitev podržavljenega premoženja v naravi. Po prvem odstavku
16. člena ZDen pa se premoženje vrne z vrnitvijo v last in posest,
z vrnitvijo lastninske pravice ali z vrnitvijo lastninskega deleža.
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podlagi pravnega stališča (razlage zakona), ki ni združljivo s
kakšno človekovo pravico.
8. V obravnavanem primeru je bila zahteva za denacionalizacijo zavrnjena zato, ker je po uveljavitvi ZDen in po vložitvi
zahteve za denacionalizacijo prišlo do vpisa lastninske pravice
v zemljiški knjigi na denacionalizacijskega upravičenca oziroma
pri nekaterih nepremičninah na njegove pravne naslednike. Na
prvi pogled se zdi, da s tako odločitvijo do poslabšanja položaja
denacionalizacijskega upravičenca ne more priti. Ali gre za tak
primer ali ne, je v obravnavanem primeru odvisno od vprašanja, kakšne pravne posledice je imel nevpis odvzema pravice
uporabe v zemljiško knjigo.
9. V obravnavanem primeru je bilo v postopku ugotovljeno, da so bila zemljišča prejšnjega lastnika nacionalizirana
na podlagi ZNNZGZ. Na podlagi ZNNZGZ so bila zemljišča
nacionalizirana že z uveljavitvijo tega zakona. Člen 38 tega
zakona je določal, da nezazidano gradbeno zemljišče ostane
v posesti prejšnjega lastnika vse dotlej, dokler ga po odločbi
občinskega ljudskega odbora ne izroči v posest občini ali
komu drugemu, da sezida stavbo ali kakšen drug objekt ali
izvede kakšna druga dela. Če zemljišča po nacionalizaciji niso
bila tudi odvzeta, je prejšnji lastnik vračilo lastninske pravice
uveljavljal na podlagi 31. člena ZDen, saj je obdržal pravico
uporabe na nacionaliziranih zemljiščih. Po tej določbise je na
podržavljenem zemljišču, na katerem ima upravičenec pravico uporabe, vzpostavila lastninska pravica v njegovo korist.
Ustavno sodišče je že v odločbi št. U‑I‑130/01 z dne 23. 5.
2002 (Uradni list RS, št. 54‑I/02 in OdlUS XI, 87) navedlo, da je
postala navedena določba ZDen brezpredmetna zaradi ex lege
lastninjenja stavbnih zemljišč po Zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97 in 59/01 – v
nadaljevanju ZLNDL). Prejšnjim lastnikom, ki so ostali imetniki
pravice uporabe, namreč od uveljavitve ZLNDL ni treba več
vzpostavljati lastninske pravice v postopku denacionalizacije (tj.
z odločbo državnega organa, kar pomeni pridobitev te pravice s
pravnomočnostjo te odločbe), saj so postali lastniki teh zemljišč
že z uveljavitvijo tega zakona (tj. s 25. 7. 1997).
10. Prvi odstavek 2. člena ZLNDL namreč določa, da
postanejo nepremičnine lastnina fizičnih oseb, ki imajo na nepremičnini pravico uporabe. Lastninska pravica po ZLNDL se
torej ni pridobila z vpisom v zemljiško knjigo, temveč na podlagi
zakona. Dobili so jo tisti, ki so ob uveljavitvi tega zakona imeli
pravico uporabe. Do uveljavitve ZLNDL je bila denacionalizacija edina pravna podlaga za pridobitev lastninske pravice na nacionaliziranih zemljiščih, na katerih so prejšnji lastniki oziroma
njihovi pravni nasledniki imeli pravico uporabe. Z uveljavitvijo
ZLNDL pa so v teh primerih imetniki pravice uporabe lastninsko
pravico pridobili že ex lege, zato pridobitev lastninske pravice z
odločbo o denacionalizaciji niti ni več mogoča.
11. Po ugotovitvah, navedenih tudi v obrazložitvi sodbe
Upravnega sodišča, pa so bila v obravnavanem primeru nacionalizirana zemljišča z odločbo z dne 6. 4. 1960 vzeta iz posesti
prejšnjega lastnika in izročena Stanovanjski zadrugi »Podrožnik« za gradnjo stanovanjskih dvojčkov, vendar odločba o
odvzemu navedenih zemljišč iz posesti prejšnjega lastnika »v
zemljiški knjigi ni bila izvedena«. Stavbna zemljišča, ki so bila
izročena občini ali komu drugemu zaradi uresničitve prostorskega izvedbenega načrta, se po prvem odstavku 32. člena
ZDen ne vračajo, če so bila ob uveljavitvi tega zakona že oddana za gradnjo. Če je bilo zemljišče oddano za gradnjo pred
več kot dvema letoma pred uveljavitvijo ZDen, investitor pa ni
začel z gradnjo, je v tretjem odstavku 32. člena ZDen določena
izjema od navedenega pravila in s tem vračanje v naravi. ZDen
torej za podržavljena in odvzeta zemljišča določa denacionalizacijo praviloma z odškodnino, saj je po naravi stvari mogoče
pričakovati, da obstajajo navedene ovire za vračanje v naravi.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 32. člena ZDen
pa je mogoče nacionalizirana in odvzeta zemljišča vrniti tudi
v naravi.
12. Po mnenju Upravnega sodišča nacionalizacija v zemljiški knjigi ni bila v celoti izvedena, saj pravica uporabe prej-
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šnjega lastnika »ni bila izbrisana, temveč se je ob lastninjenju
stavbnih zemljišč ta pravica preoblikovala v lastninsko pravico
prejšnjega lastnika oziroma njegovih pravnih naslednikov, …«.
Tako stališče bi pomenilo, da so postali lastniki nepremičnin
tisti, ki so bili vpisani kot imetniki pravice uporabe, in ne tisti, ki
so pravico uporabe dejansko imeli.
13. Stališče, po katerem bi lastninsko pravico pridobil
tisti, ki je vpisan kot imetnik pravice uporabe, ne glede na to,
da mu je bila ta pravica odvzeta ali pa jo je morda odsvojil celo
sam, in ne tisti, ki je to pravico imel ob uveljavitvi ZLNDL, bi
pomenilo odvzem upravičenj, ki so jih slednji imeli kot imetniki pravice uporabe. »Pravica uporabe stavbnega zemljišča v
družbeni lastnini obsega pravico uporabljati to zemljišče na ta
način, da se na njem postavi stavba ali drug gradbeni objekt
in da se uporablja za potrebe tega objekta. Ta pravica ima
stvarnopravne učinke proti tretjim osebam. Imetnik pravice
uporabe ima posestno varstvo in petitorno tožbo.«2 Povedano
pomeni, da je imetnik pravice uporabe užival varstvo, analogno
varstvu lastninske pravice, in da glede pravnega varstva, med
lastninsko pravico in pravico uporabe, ki so jo na družbeni
lastnini imele fizične osebe, ni bilo bistvenih razlik. Glede na
vsebino teh upravičenj bi torej stališče, po katerem lastninske
pravice ne bi pridobil imetnik pravice uporabe, ampak tisti, ki
je bil kot imetnik pravice uporabe vpisan v zemljiško knjigo,
pomenilo nedopusten poseg v pravico iz 33. člena Ustave za
vse imetnike pravice uporabe. Zato je takšna razlaga 2. člena
ZLNDL v neskladju s to človekovo pravico.
14. Tako je treba ugotoviti, kdo je bil ob uveljavitvi ZDen
pravi (ne samo domnevni zemljiškoknjižni) imetnik pravice uporabe na sporni nepremičnini ne glede na vpis v zemljiško knjigo.
Kdo je bil nosilec pravice uporabe, je torej treba presojati po
tedaj veljavnih predpisih.3 Upoštevati je namreč treba, da sta
se največkrat v zemljiški knjigi izvedla le vpis družbene lastnine
in vpis pravice uporabe prvega imetnika, pozneje pa nič več.
To pa ne pomeni, da je imetnik pravice uporabe ostal tisti, ki je
bil vpisan. Za veljavnost prenosa pravice uporabe namreč vpis
v zemljiško knjigo ni bil konstitutiven pogoj.4
15. Kot je razvidno iz zakonodajnega gradiva,5 je predlagatelj ZLNDL v obrazložitvi izpostavil problematiko neažurnega
zemljiškoknjižnega stanja, zato je Zakon prvotno določal vpis
po uradni dolžnosti le za pridobitev lastninske pravice Republike Slovenije, ne pa tudi drugih. Tako je bil vpis lastninske
pravice fizičnih oseb po ZLNDL do novele iz leta 2001 mogoč
le na predlog. Zaradi uvajanja elektronske zemljiške knjige je
zakonodajalec menil,6 da se bo tudi zemljiškoknjižno stanje
uredilo po Zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95 in
nasl. – ZZK) in je s tretjim odstavkom 2. člena ZLNDL, uveljavljenim z novelo tega zakona iz leta 2001 (Zakon o dopolnitvah
Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, Uradni
list RS, št. 59/2001 – ZLNDL‑A), določil vpis lastninske pravice
po uradni dolžnosti, če je bila pravica uporabe vpisana v korist
fizične osebe. Tako se je lahko zgodilo, da so v zemljiški knjigi
kot lastniki nepremičnin vpisane tudi fizične osebe, ki te pravice
po prvem odstavku 2. člena ZLNDL niso pridobile.
16. Lastninsko pravico po ZLNDL so torej pridobili imetniki
pravice uporabe ne glede na to, ali so bili kot imetniki pravice
uporabe vpisani v zemljiško knjigo ali ne. Tisti, ki pravice uporabe ob uveljavitvi ZLNDL ni imel, lastninske pravice po tem
2 A. Finžgar, Družbena lastnina, Novi pogledi na pravni režim
stavbnih zemljišč v družbeni lastnini, ČZ Uradni list SR Slovenije,
Ljubljana 1979, str. 51.
3 M. Damjan, Prehod nekdanjih družbenih objektov, zgrajenih za javne namene, v zasebno last in varstvo javnega interesa,
VII. dnevi civilnega prava, Institut za primerjalno pravo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2009, str. 84. Tako tudi M. Juhart,
Funkcionalno zemljišče skozi čas in predpise, Pravna praksa, št. 3
(2008), Priloga.
4 M. Juhart, cit. delo, str. IV.
5 Poročevalec Državnega zbora, št. 31/97, str. 19.
6 Poročevalec Državnega zbora, št. 27/01, str. 41.
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zakonu ni mogel pridobiti, tudi če je bila pravica uporabe v
zemljiški knjigi vpisana na njegovo ime. Enako velja za prejšnjega lastnika podržavljenih zemljišč, ki je bil ob nacionalizaciji
vpisan kot imetnik pravice uporabe. Če mu je bila ta pravica
uporabe kasneje odvzeta, po ZLNDL ni mogel postati lastnik
teh zemljišč. Iz navedenega izhaja, da nevpis odvzema pravice uporabe v zemljiško knjigo ne more biti razlog za zavrnitev
zahteve za denacionalizacijo.
17. Po drugi strani je zemljiška knjiga javna knjiga, za katero velja, da je resnično tisto, kar je v njej napisano. Vezanost
organa in sodišča, ki odloča o denacionalizaciji, na zapise v
zemljiški knjigi pa v primerih, kot je obravnavani, privede do poslabšanja položaja denacionalizacijskega upravičenca. Zastavlja se vprašanje, kaj lahko naredi napačno vpisani lastnik, ki to
ni. V zemljiškoknjižnem postopku je res predvideno obveščanje
strank o vpisih (155. člen Zakona o zemljiški knjigi, Uradni list
RS, št. 58/03, 45/08 in 28/09 – v nadaljevanju ZZK‑1), vendar
se v primerih vpisov po uradni dolžnosti lahko zgodi, da naslovi
strank ne ustrezajo, zato sledi nabitje na sodno desko (šesti
odstavek 154. člena ZZK‑1). Ugovor udeležencev postopka
proti sklepu zemljiškoknjižnega referenta je mogoč le v 8 dneh
od vročitve sklepa o vpisu, pritožbo proti sklepu o vpisu, ki ga
izda zemljiškoknjižni sodnik, pa lahko vložijo v 15 dneh. Poleg
tega se v postopkih denacionalizacije odloča o vračilu nepremičnin na ime prejšnjega lastnika, ki je lahko pokojni že pred
uveljavitvijo ZLNDL ali celo pred uveljavitvijo ZDen (kot npr. tudi
v obravnavanem primeru). ZZK‑1 pozna tudi izbrisno tožbo,
vendar se zahtevek za izbris vknjižbe lahko uveljavlja proti
tistemu, v čigar korist je bila z izpodbijano vknjižbo vknjižena
pridobitev pravice (prvi odstavek 244. člena ZZK‑1). To pomeni,
da neupravičeno vpisani denacionalizacijski upravičenec oziroma njegov pravni naslednik ne more tožiti samega sebe.
18. Odločitev Upravnega sodišča sicer ne posega v premoženjskopravni položaj imetnikov pravice uporabe, ker ta
odločitev nima takih pravnih posledic. Je pa Upravno sodišče
kot odločilno štelo, da je denacionalizacijski upravičenec že
lastnik stavbnih zemljišč, ki so mu bila odvzeta. Iz navedenega
je razvidno, da lastninske pravice po ZLNDL prejšnji lastniki,
ki jim je bila na zemljiščih odvzeta tudi pravica uporabe, niso
pridobili, tudi če so vpisani v zemljiški knjigi kot lastniki. Dokler ne bo ugodeno tožbenemu zahtevku aktivno legitimiranih
oseb, denacionalizacija po izpodbijanem stališču ni mogoča.
Pritožnica navaja, da je ena pravda v teku, nasprotni stranki
z interesom v upravnem sporu pa ne navajata, da sta vložili
tožbo. V denacionalizacijskem postopku sta uveljavljali oviro za
vračanje v naravi dela zemljišč, ker naj bi bil del funkcionalnega
zemljišča stavbe, ki sta jo kupili.
19. Denacionalizacijski upravičenci oziroma pravni nasledniki so torej v takih primerih odvisni od aktivnosti pravih
lastnikov, ki so to postali ex lege (bodisi tisti, ki uveljavljajo
pridobitev pravice uporabe na funkcionalnem zemljišču, bodisi
pravni nasledniki stanovanjske zadruge), a njihova lastninska
pravica v zemljiško knjigo ni vpisana, ker tudi pravica uporabe,
ki so jo pridobili, ni bila vpisana. Ker pa je rok za vložitev zahteve za denacionalizacijo prekluziven in je potekel že decembra
1993, pritožnica nove zahteve za denacionalizacijo ne bo več
mogla vložiti.
20. Stališče, da do denacionalizacije ni upravičen denacionalizacijski upravičenec, ki je vpisan v zemljiško knjigo kot
lastnik, zato, ker odvzem zemljišč ni bil vpisan, izniči pravico
do denacionalizacije, ki mu jo daje 32. člen ZDen. Kot je bilo
že prej navedeno, lahko tisti, ki so ob uveljavitvi ZLNDL imeli
pravico uporabe na nepremičninah in so zato postali lastniki
teh nepremičnin, zoper tistega, ki je vpisan kot lastnik, čeprav
ob uveljavitvi ZLNDL ni imel pravice uporabe, vložijo lastninsko
tožbo. V teh pravdnih postopkih sodišče ne more odločati o morebitni odškodnini za podržavljena zemljišča, ki jih prejšnjemu
lastniku ni mogoče vrniti v naravi. Denacionalizacijski upravičenec pa kasneje nove zahteve za denacionalizacijo ne bo
mogel vložiti, ker je rok za vlaganje zahtev za denacionalizacijo
potekel že decembra 1993.
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21. Po drugi strani pravnomočna odločba o vrnitvi zemljišč v last, ki jo organ izda v denacionalizacijskem postopku,
pomeni originarno pridobitev lastninske pravice. Zato je treba v
denacionalizacijskem postopku obstoj ovir za vračanje v naravi
presojati tudi z vidika vprašanja, kdo je ob uveljavitvi ZDen imel
pravico uporabe na zemljiščih, ki so predmet denacionalizacije.
Vendar je od odločitve o tem vprašanju lahko odvisna le odločitev o obliki denacionalizacije, ne pa o upravičenosti do denacionalizacije nasploh. V obsegu, v katerem zemljišč ni mogoče
vrniti v naravi, je namreč prejšnji lastnik, tj. denacionalizacijski
upravičenec, upravičen do odškodnine.
22. Po navedenem zgolj vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, ne da bi pridobil lastninsko pravico, denacionalizacijskemu upravičencu ne daje enakega pravnega položaja, kot
bi ga imel, če bi bilo odločeno o zahtevi za denacionalizacijo.
To stališče namreč izključuje vsa upravičenja do denacionalizacije, ki jih je denacionalizacijski upravičenec imel pred vpisom
lastninske pravice v zemljiško knjigo, saj prejšnjim lastnikom, tj.
denacionalizacijskim upravičencem, odreka pravico do denacionalizacije, čeprav lastninske pravice po ZLNDL niso pridobili.
Zato je tudi stališče, po katerem zahtevi za denacionalizacijo ni
mogoče ugoditi ne z vrnitvijo v naravi ne z odškodnino, če je v
zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica, ker odvzem pravice
uporabe ni bil vpisan, v neskladju s pravico do zasebne lastnine
iz 33. člena Ustave. Zakonska ureditev, ki bi določala vpisu v
zemljiško knjigo pomen, ki ga ta vpis, ko gre za pravico uporabe,
nima, bi nedopustno posegla v pravico iz 33. člena Ustave, saj
bi izničila upravičenja, ki so jih imeli imetniki pravice uporabe
(glej 13. točko obrazložitve te odločbe). To pomeni, da tudi razlaga določb ZDen, po kateri bi denacionalizacijski upravičenci
izgubili pravico do denacionalizacije zaradi napačnega vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo, krši 33. člen Ustave.
23. Ker izpodbijana odločitev temelji na pravnem stališču,
ki ni združljivo s pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave, je Ustavno sodišče sodbo Upravnega sodišča razveljavilo
in zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje. Pri ponovnem
odločanju o tožbi zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor
Upravno sodišče svoje presoje ne bo smelo opreti na stališče,
za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z
Ustavo.
C.
24. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik mag.
Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag.
Marija Krisper Kramberger, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar,
mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sodnik Jože Tratnik je bil
izločen pri odločanju o zadevi. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1784.

Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja
KDD – Centralne klirinško depotne družbe,
d.d., Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona u trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 (100/07 – popr.),
69/08, 40/09, 17/10 Odl. US: U‑I‑196/09‑15, Up‑947/09‑9
(21/10 – popr.)) in prvega odstavka 184. člena Pravil poslovanja KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana
(Uradni list RS, št. 137/04 in 115/07) sta uprava in nadzorni
svet KDD − Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana,
sprejela

Uradni list Republike Slovenije
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
poslovanja KDD – Centralne klirinško
depotne družbe, d.d., Ljubljana
1. člen
V Pravilih poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne
družbe, d.d., Ljubljana, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni
svet dne 27. 9. 2004, s spremembami z dne 7. 12. 2004 in
12. 9. 2007 (Uradni list RS, št. 137/04 in 115/07), se 3. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Člani klirinškodepotne družbe
3. člen
(1) Člani klirinškodepotne družbe so registrski člani in
poravnalni člani.
(2) Registrski član je oseba, ki se v skladu s temi pravili
vključi v sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev.
(3) Poravnalni član je oseba, ki se v skladu s temi pravili
vključi v sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev in v poravnalni sistem.
(4) Član z neomejenim dostopom je registrski ali poravnalni član, ki mu klirinškodepotna družba omogoča vodenje
njegovega hišnega računa in računov njegovih strank, katerih
imetnik je lahko katera koli fizična ali pravna oseba.
(5) Član z omejenim dostopom je registrski ali poravnalni član, ki mu klirinškodepotna družba omogoča vodenje
njegovega hišnega računa oziroma računov nekaterih drugih
imetnikov.
(6) Član klirinškodepotne družbe lahko račune nematerializiranih vrednostnih papirjev vodi zaradi opravljanja pomožnih
investicijskih storitev, zaradi upravljanja poravnalnega sistema
iz 459. člena ZTFI ali zaradi drugega zakonsko dopustnega
razloga.
(7) Za medsebojne pravice in obveznosti klirinškodepotne
družbe v razmerju do njenih članov in za medsebojne pravice
in obveznosti poravnalnih članov v zvezi s poravnavo borznih
poslov se uporablja pravo Republike Slovenije.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Navodila in splošni pogoji
5. člen
(1) Navodila klirinškodepotne družbe so izvedbeni postopki za posamezna dejanja, ki jih je potrebno opraviti po teh
pravilih.
(2) Splošni pogoji so vnaprej pripravljena pravila za nedoločeno število istovrstnih pravnih razmerij, ki lahko nastanejo
med klirinškodepotno družbo in uporabniki njenih storitev in ki
niso zajeta v navodilih.
(3) Klirinškodepotna družba z navodili oziroma s splošnimi
pogoji v skladu s predpisi določi pogoje opravljanja posameznih
storitev.«
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pridobitev položaja člana
9. člen
(1) Klirinškodepotna družba sprejme za člana osebo, ki
zahteva, da jo klirinškodepotna družba sprejme za člana, če ta
oseba izpolnjuje organizacijske, tehnične, kadrovske in druge
pogoje za člana, določene v teh pravilih in navodilih.
(2) Oseba iz prvega odstavka tega člena pridobi položaj
člana, ko po izdaji sklepa o sprejemu v članstvo (13. člen teh
pravil) s klirinškodepotno družbo sklene pogodbo o pristopu k
sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma k poravnalnemu sistemu.
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(3) Zahteva za sprejem za člana mora biti dana pisno.
Zahtevi morajo biti priložene listine, določene v navodilih, in
druge listine, s katerimi oseba dokazuje, da izpolnjuje pogoje
za člana.
(4) O vsakem novem članu mora klirinškodepotna družba
obvestiti:
1. borzo,
2. agencijo,
3. če je registrski član banka: Banko Slovenije in
4. druge člane.«
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni pogoji za člana
10. člen
(1) Član z neomejenim dostopom lahko postane:
1. borznoposredniška družba, investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija, ki je v Republiki Sloveniji
v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom 32. člena ZTFI
upravičena neposredno ali prek podružnice opravljati investicijske storitve izvrševanja naročil za račun strank iz 2. točke in
investicijske posle za svoj račun iz 3. točke prvega odstavka
8. člena ZTFI ter v zvezi s tem pomožne investicijske storitve
iz 1. točke prvega odstavka 10. člena ZTFI,
2. investicijsko podjetje, banka ali posebna finančna institucija države članice, ki je v državi članici svojega sedeža
upravičena opravljati investicijske storitve izvrševanja naročil
za račun strank iz 2. točke in investicijske posle za svoj račun
iz 3. točke prvega odstavka 8. člena ZTFI ter v zvezi s tem
pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka
10. člena ZTFI.
(2) Član z omejenim dostopom lahko postane:
1. Banka Slovenije, centralna banka druge države članice in Evropska centralna banka glede vodenja računov bank
in posebnih finančnih institucij v zvezi s centralnobančnimi
operacijami,
2. oseba, ki upravlja skupek premoženja, ki ima omejeno
pravno sposobnost, glede vodenja računov tega premoženja,
3. družba za upravljanje, ki v skladu z ZISDU‑1 opravlja
storitve upravljanja premoženja dobro poučenih vlagateljev,
glede vodenja računov oseb, za katere opravlja navedene
storitve,
4. oseba, ki je po ZISDU‑1 pridobila dovoljenje za opravljanje skrbniških storitev, glede vodenja računov investicijskih
skladov, vzajemnih pokojninskih skladov oziroma kritnih skladov pokojninskih družb, ki jih upravlja,
5. upravljavec poravnalnega sistema iz 459. člena ZTFI
glede vodenja računov, potrebnih za zagotavljanje povezave
med poravnalnim sistemom iz 459. člena ZTFI in poravnalnim
sistemom po teh pravilih,
6. vsaka oseba glede vodenja svojega hišnega računa in
računov svojih podružnic ali drugih organizacijskih enot.«
5. člen
3. točka drugega odstavka 11. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»3. če je registrski član banka: Banko Slovenije in«.
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se sklicevanje na 14. člen
nadomesti s sklicevanjem na 10. člen.
14. člen se črta.

7. člen

8. člen
Prvi in drugi odstavek 16. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Če je registrskemu članu agencija, Banka Slovenije
oziroma pristojni nadzorni organ države članice ali tuje drža-
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ve tega člana izrekel ukrep začasne prepovedi opravljanja
investicijskih storitev ali drug začasni ukrep, zaradi katerega
ne sme delno ali v celoti uporabljati informacijskega sistema
vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, ga
mora klirinškodepotna družba v ustreznem obsegu in v okviru
tehničnih možnosti izklopiti iz informacijskega sistema vodenja
računov nematerializiranih vrednostnih papirjev za obdobje
trajanja tega ukrepa.
(2) Če registrski član zamudi s plačilom nadomestila za
storitve klirinškodepotne družbe ali če krši obveznosti glede
tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev, ki jih mora po teh
pravilih oziroma navodilih zagotoviti za uporabo informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih
papirjev, ga klirinškodepotna družba lahko delno ali v celoti
izklopi iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev do takrat, ko član izpolni te
obveznosti.«
V četrtem odstavku 16. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. agencijo,«.
9. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pristop k sistemu vodenja računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev kot pogoj
22. člen
(1) K poravnalnemu sistemu ne more pristopiti oseba,
ki ne pristopi k sistemu vodenja računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev.
(2) Vse določbe teh pravil, ki se nanašajo na registrske
člane, se uporabljajo tudi za poravnalne člane.«
10. člen
Tretji odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poravnalni član lahko začne uresničevati pravice,
ki jih pridobi s sklenitvijo pogodbe o pristopu k poravnalnemu
sistemu, ko opravi osnovno plačilo v jamstveni sklad iz drugega
odstavka 132. člena teh pravil.«
11. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Začasni izklop iz poravnalnega informacijskega sistema
24. člen
(1) Klirinškodepotna družba mora poravnalnega člana v
ustreznem obsegu izklopiti iz poravnalnega informacijskega
sistema:
1. če mu je agencija, Banka Slovenije oziroma pristojni
nadzorni organ države članice ali tuje države tega člana izrekel
začasni ukrep, zaradi katerega ne sme delno ali v celoti uporabljati poravnalnega informacijskega sistema,
2. če je poravnalnega člana začasno izklopila iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev po drugem odstavku 16. člena teh pravil,
3. če poravnalni član ne izpolnjuje pogojev glede plačilne sposobnosti, določene v navodilih, dokler ne izpolni teh
pogojev.
(2) Klirinškodepotna družba lahko poravnalnega člana
delno ali v celoti izklopi iz poravnalnega informacijskega sistema:
1. če poravnalni član ob dospelosti ne izpolni svoje izpolnitvene oziroma upniške obveznosti v poravnalnem sistemu,
določene v 4. poglavju teh pravil,
2. če poravnalni član zamudi s plačilom nadomestila za
storitve klirinškodepotne družbe ali če krši obveznosti glede
tehničnih, kadrovskih in drugih pogojev, ki jih mora po teh pravilih oziroma navodilih zagotoviti za uporabo poravnalnega informacijskega sistema, do takrat, ko član izpolni te obveznosti,

Stran

5158 /

Št.

37 / 7. 5. 2010

3. če ji član na njen poziv iz drugega odstavka 28. člena
teh pravil ne predloži dokazov o plačilni sposobnosti, dokler ji
teh dokazov ne predloži.
(3) V obdobju začasnega izklopa iz poravnalnega informacijskega sistema obveznosti poravnalnega člana v poravnalnem sistemu ne prenehajo.
(4) O začasnem izklopu iz poravnalnega informacijskega
sistema in o razlogih za ta izklop mora klirinškodepotna družba
obvestiti:
1. borzo,
2. agencijo,
3. če je poravnalni član banka ali posebna finančna institucija države članice: Banko Slovenije in
4. druge poravnalne člane.«
12. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatni razlogi za izključitev poravnalnega člana
26. člen
(1) Klirinškodepotna družba mora izključiti poravnalnega
člana iz poravnalnega sistema, če je bil član izključen iz sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(2) Klirinškodepotna družba lahko izključi poravnalnega
člana iz poravnalnega sistema:
1. če je član drugič v obdobju zadnjih treh let kršil:
− svojo obveznost v poravnalnem sistemu in je bilo zaradi
te kršitve to obveznost treba izpolniti v breme jamstvenega
sklada, ali
− svojo obveznost opraviti plačilo v jamstveni sklad,
2. če član krši:
− svojo obveznost v poravnalnem sistemu, katere vrednost presega delež jamstvenega sklada, določen v navodilih,
in je bilo zaradi te kršitve to obveznost treba izpolniti v breme
jamstvenega sklada, ali
− svojo obveznost opraviti plačilo v jamstveni sklad, katerega višina presega delež jamstvenega sklada, določen v
navodilih,
3. če poravnalni član ne izpolnjuje pogojev glede plačilne sposobnosti in teh pogojev ne izpolni v nadaljnjih šestih
mesecih.«
13. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Račun imetnika in podračuni
32. člen
(1) Račun imetnika je račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki združuje nematerializirane vrednostne papirje:
1. katerih imetnik je ista oseba in
2. v zvezi s katerimi je za vnos imetnikovih nalogov, katerih predmet so ti vrednostni papirji, pooblaščen isti registrski
član oziroma klirinškodepotna družba.
(2) Pravice tretjih na nematerializiranih vrednostnih papirjih in pravna dejstva, ki se glede nematerializiranih vrednostnih
papirjev vpisujejo v centralni register, se vpisujejo na podračun, ki se vodi znotraj računa imetnika nematerializiranih
vrednostih papirjev, ki so predmet teh pravic tretjih oziroma
pravnih dejstev.
(3) Vodenje računa imetnika pomeni upravičenost registrskega člana oziroma klirinškodepotne družbe vnesti in/ali
izvršiti naloge imetnika, katerih predmet so vrednostni papirji,
vpisani v dobro tega računa, če so izpolnjeni siceršnji pogoji za
vnos in/ali izvršitev naloga.
(4) Vodenje podračuna pomeni upravičenost registrskega člana oziroma klirinškodepotne družbe vnesti in/ali izvršiti
naloge, katerih predmet je pravica tretjega ali pravno dejstvo, ki
sta že vpisana v centralnem registru, če so izpolnjeni siceršnji
pogoji za vnos in/ali izvršitev naloga.«
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14. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja
iz nematerializiranega vrednostnega papirja
45. člen
(1) Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja je dan,
od katerega dalje upravičenje, ki je nastalo na podlagi nematerializiranega vrednostnega papirja, pridobi pravno samostojnost
tako, da se na novega imetnika ne prenese več s prenosom
nematerializiranega vrednostnega papirja, na podlagi katerega
je nastalo (prvi odstavek 15.b člena ZNVP).
(2) Stanje imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev oziroma drugih upravičencev iz nematerializiranih vrednostnih papirjev na presečni dan pravne samostojnosti upravičenja se določi po stanju centralnega registra ob trenutku zaprtja
informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih
vrednostnih papirjev na ta dan tako, da se upravičenje iz
prvega odstavka tega člena s prenosom nematerializiranega
vrednostnega papirja ne prenese več na novega imetnika, če
je bil prenos izvršen po tem trenutku.
(3) Če je pravni temelj nastanka upravičenja iz prvega
odstavka tega člena sklep skupščine oziroma drugega organa
izdajatelja delnic, določitev presečnega dne pravne samostojnosti upravičenja na dan, ki je pred dnevom zasedanja skupščine, ki je sprejela ta sklep, oziroma dnevom izdaje sklepa, ki ga
je izdal drug organ izdajatelja delnic, nima pravnega učinka.«
15. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vsebina osnovnih storitev v zvezi z vodenjem registra
nematerializiranih vrednostnih papirjev
71. člen
Osnovne storitve klirinškodepotne družbe v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev obsegajo:
1. vodenje podatkov o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev in o upravičencih do izplačil iz nematerializiranih vrednostnih papirjev in
2. pri imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjih:
− vodenje delniške knjige oziroma registra imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev za izdajatelja po 65. členu
ZNVP in
− omogočanje dostopa izdajatelju do podatkov iz 1. točke
tega člena oziroma
3. pri prinosniških nematerializiranih vrednostnih papirjih:
izdaja potrdil imetnikom teh vrednostnih papirjev za izvrševanje
pravic v razmerju do izdajatelja po 67. členu ZNVP.«
16. člen
73. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dodatne storitve v zvezi z vodenjem registra
nematerializiranih vrednostnih papirjev
73. člen
(1) Klirinškodepotna družba se lahko zaveže za izdajatelja imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev poleg
osnovnih storitev iz 71. člena teh pravil opravljati tudi dodatne
storitve v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
(2) Za dodatne storitve iz prvega odstavka tega člena
mora izdajatelj klirinškodepotni družbi plačevati dodatno nadomestilo, določeno s tarifo klirinškodepotne družbe, in zagotoviti
tehnične pogoje glede svoje komunikacijske, programske in
druge opreme, določene s tehničnimi navodili.«
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17. člen
Drugi odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zastavni registrski član je pooblaščen za vnos naslednjih nalogov zastavnega upnika, razen tistih, za vnos katerih
je po prvem odstavku 77. člena teh pravil pooblaščena klirinškodepotna družba:
1. nalogov za spremembo oziroma za izbris zastavne
pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih, vpisanih na
podračunu, pri katerem je vpisana ta zastavna pravica,
2. nalogov za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme podračuna, pri katerem je vpisana zastavna
pravica, zaradi uresničitve zastavne pravice.«
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sodni registrski član je pooblaščen za vnos naloga za
prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla,
ki ga je sklenil zaradi prodaje nematerializiranih vrednostnih
papirjev po pooblastilu izvršilnega sodišča oziroma drugega
pristojnega državnega organa, ki vodi postopek izvršbe (peti
v zvezi s četrtim odstavkom 112. člena teh pravil), v breme
podračuna, pri katerem so vpisani podatki o tem postopku
izvršbe.«
18. člen
Drugi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da je nalog vnesen v centralni register, ko
se podatki iz prvega odstavka tega člena vnesejo v poravnalni
informacijski sistem oziroma v informacijski sistem vodenja
računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.«
19. člen
Prvi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prvi vpis podatkov o določenem subjektu v centralni
register se mora opraviti ob odprtju prvega računa oziroma
podračuna v korist tega subjekta kot imetnika oziroma upravičenca.«
20. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba določb 4. poglavja
87. člen
(1) Določbe 4. poglavja teh pravil se uporabljajo za presojo vsebine naslednjih pravnih razmerij glede poravnave borznih
poslov:
1. pravic in obveznosti klirinškodepotne družbe do poravnalnih članov,
2. pravic in obveznosti poravnalnih članov do drugih poravnalnih članov in
3. pravnih razmerij med klirinškodepotno družbo, poravnalnim članom, ki prevzame izpolnitev obveznosti borznega
člana, in tem borznim članom.
(2) Določbe 4. poglavja teh pravil se ne uporabljajo za
poravnavo borznih poslov, ki se opravlja kot dvostranska poravnava neposredno med strankama borznega posla, ne da
bi bila opravljena izravnava medsebojnih terjatev strank iz več
borznih poslov.«
21. člen
5. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»5. prodajni posel poravnalnega člana je:
− bodisi borzni posel, ki ga je poravnalni član, ki je hkrati
borzni član, sklenil kot prodajalec bodisi za svoj račun bodisi
za račun svoje stranke,
− bodisi prodajni posel borznega člana, v zvezi s katerim
je borzni član na poravnalnega člana prenesel svojo denarno
terjatev in/ali v zvezi s katerim je poravnalni član za borznega
člana prevzel obveznost prenosa vrednostnih papirjev,«.
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8. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»8. nakupni posel poravnalnega člana je:
− bodisi borzni posel, ki ga je poravnalni član, ki je hkrati
borzni član, sklenil kot kupec bodisi za svoj račun bodisi za
račun svoje stranke,
− bodisi nakupni posel borznega člana, v zvezi s katerim
je borzni član na poravnalnega člana prenesel svojo terjatev
za prenos vrednostnih papirjev in/ali v zvezi s katerim je
poravnalni član za borznega člana prevzel obveznost plačati
kupnino,«.
14. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»14. poravnalni član prodajalec je poravnalni član, ki je
na podlagi svojega prodajnega posla (5. točka tega odstavka)
zavezan zagotoviti pogoje za prenos vrednostnih papirjev, ki
so predmet tega posla, v dobro računa končnega kupca,«.
15. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»15. poravnalni član kupec je poravnalni član, ki je na
podlagi svojega nakupnega posla (8. točka tega odstavka)
upravičen zahtevati zagotovitev pogojev za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet tega posla, v dobro računa
končnega kupca,«.
16. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»16. neto denarna obveznost poravnalnega člana
je denarna obveznost poravnalnega člana, pri katerem je
razlika med:
− vsoto vseh denarnih obveznosti na podlagi nakupnih
borznih poslov tega poravnalnega člana, sklenjenih na določen trgovalni dan, in
− vsoto vseh denarnih terjatev na podlagi prodajnih borznih poslov tega poravnalnega člana, sklenjenih na ta dan,
pozitivna, pri čemer je višina neto denarne obveznosti poravnalnega člana enaka višini te razlike,«.
17. točka prvega odstavka 88. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»17. neto denarna terjatev poravnalnega člana je
denarna terjatev poravnalnega člana, pri katerem je razlika
med:
− vsoto vseh denarnih terjatev na podlagi prodajnih borznih poslov tega poravnalnega člana, sklenjenih na določen
trgovalni dan, in
− vsoto vseh denarnih obveznosti na podlagi nakupnih
borznih poslov tega poravnalnega člana, sklenjenih na ta dan,
pozitivna, pri čemer je višina neto denarne terjatve poravnalnega člana enaka višini te razlike,«.
22. člen
4. točka tretjega odstavka 89. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»4. izračun denarnih terjatev in obveznosti poravnalnih
članov.«
23. člen
2. točka prvega odstavka 90. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»2. v zvezi s poravnavo denarnih obveznosti poravnalnih
članov iz njihovih borznih poslov:
− izračun teh obveznosti,
− sprejemanje in opravljanje plačil zaradi izpolnitve teh
obveznosti,«.
Tretji odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Klirinškodepotna družba za izpolnitev obveznosti
poravnalnih članov ne odgovarja, mora pa v skladu s temi
pravili storiti dejanja za uveljavitev odgovornosti poravnalnih
članov za izpolnitev njihovih obveznosti.«
Četrti odstavek 90. člena se črta.
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24. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vpis podatkov o borznih poslih v poravnalni
informacijski sistem
91. člen
(1) Končno trgovalno poročilo, ki ga klirinškodepotni družbi posreduje borza, mora vsebovati naslednje podatke o posameznem borznem poslu, ki je predmet tega poročila:
1. o ceni,
2. o vrsti in količini vrednostnih papirjev, ki so predmet
borznega posla,
3. o poravnalnih članih, ki sta oziroma so stranke tega
posla,
4. o šifri računa vrednostnih papirjev končnega prodajalca, če je bila vnesena v borzni trgovalni sistem, oziroma
podatek, da je bil prodajni borzni posel sklenjen pri trgovanju
za skupni račun, in
5. o šifri računa vrednostnih papirjev končnega kupca, če je
bila vnesena v borzni trgovalni sistem, oziroma podatek, da je bil
nakupni borzni posel sklenjen pri trgovanju za skupni račun.
(2) Na podlagi končnega trgovalnega poročila in izključno
na tej podlagi vpiše klirinškodepotna družba podatke iz prvega
odstavka tega člena o borznih poslih, sklenjenih na posamezen
trgovalni dan, v poravnalni sistem na ta isti dan do ure, določene v navodilih.«
25. člen
Peti odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) V razmerju do upnikov klirinškodepotne družbe se
vrednostni papirji na fiduciarnem računu štejejo za vrednostne
papirje poravnalnega člana oziroma poravnalnih članov, za
račun katerih klirinškodepotna družba opravlja kritno prodajo
oziroma je opravila kritni nakup.«
26. člen
V drugi alineji 2. točke prvega odstavka 94. člena se črtata
besedi »klirinškodepotne družbe«.
Drugi odstavek 94. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V razmerju do upnikov klirinškodepotne družbe se
dobroimetje na fiduciarnem denarnem računu šteje za dobroimetje oseb, za račun katerih je klirinškodepotna družba prejela
vplačila v dobro tega računa.«
27. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornost poravnalnih članov za izpolnitev svojih
obveznosti iz borznih poslov
95. člen
(1) Poravnalni član je dolžan pravočasno zagotoviti pogoje za pravilno izpolnitev svoje obveznosti na podlagi svojega
prodajnega oziroma nakupnega posla na način, določen s
temi pravili.
(2) Poravnalni član odgovarja za kršitev svoje obveznosti,
ki je nastala na podlagi njegovega prodajnega oziroma nakupnega posla, na način, določen s temi pravili.«
28. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neto poravnava denarnih obveznosti
97. člen
Poravnava denarnih obveznosti iz borznih poslov se opravi po načelu neto poravnave.«
29. člen
98. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»Izračun neto pozicij
98. člen
Klirinškodepotna družba na podlagi podatkov, ki jih vpiše
v poravnalni informacijski sistem po 91. členu teh pravil, in na
način, določen v navodilih, za vsakega poravnalnega člana
izračuna razliko med vsoto denarnih terjatev tega poravnalnega
člana, ki so nastale na podlagi vseh njegovih prodajnih poslov,
sklenjenih na določen trgovalni dan, in vsoto denarnih obveznosti tega poravnalnega člana, ki so nastale na podlagi vseh
njegovih nakupnih poslov, sklenjenih na ta trgovalni dan.«
30. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Večstranska prenovitev zaradi neto poravnave
99. člen
(1) Vse denarne terjatve in obveznosti vseh poravnalnih
članov, ki so nastale istega trgovalnega dne, se prenovijo.
(2) Prenovitev iz prvega odstavka tega člena učinkuje
tako, da:
– vsak poravnalni član vsem ostalim poravnalnim članom
odpusti vse obveznosti, ki jih ima kateri izmed njih v razmerju
do tega poravnalnega člana, tako da te obveznosti prenehajo,
– nastane deljiva denarna obveznost poravnalnih članov, pri katerih je razlika iz 98. člena teh pravil negativna, do
poravnalnih članov, pri katerih je razlika iz 98. člena teh pravil
pozitivna, pri čemer se delež vsakega posameznega poravnalnega člana določi v sorazmerju z višino njegove razlike iz
98. člena teh pravil.
(3) Z vključitvijo v poravnalni sistem poravnalni član pristane na večstransko prenovitev po tem členu glede vseh bodočih
denarnih terjatev in obveznosti iz svojih prodajnih in nakupnih
borznih poslov.
(4) Učinki večstranske prenovitve po tem členu glede
borznih poslov, sklenjenih na določen trgovalni dan, nastanejo,
ko klirinškodepotna družba vpiše podatke o teh borznih poslih v
poravnalni informacijski sistem po 91. členu teh pravil.«
31. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Način izpolnitve obveznosti, nastalih
z večstransko prenovitvijo
100. člen
Zaradi načela sočasnosti prenosa vrednostnih papirjev in
plačila zanje se izpolnitev obveznosti, nastalih z večstransko
prenovitvijo, opravi preko klirinškodepotne družbe.«
32. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo neto denarnih obveznosti
101. člen
Poravnalni član neto dolžnik mora svojo neto denarno
obveznost plačati v dobro fiduciarnega denarnega računa klirinškodepotne družbe na poravnalni dan do ure, določene v
navodilih.«
33. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo likvidnostne rezerve
102. člen
Poravnalni član neto dolžnik, čigar neto obveznost presega znesek, določen z navodili, mora kot akontacijo za izpolnitev
svoje neto denarne obveznosti na dan in do ure, določene v
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navodilih, v dobro fiduciarnega denarnega računa klirinškodepotne družbe plačati likvidnostno rezervo, izračunano na način,
določen z navodili.«
34. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izplačilo neto denarnih terjatev
103. člen
Klirinškodepotna družba na poravnalni dan do ure, določene v navodilih, poravnalnemu članu neto upniku v breme
svojega fiduciarnega denarnega računa izplača njegovo neto
denarno terjatev.«
35. člen
104. člen se spremeni tako, da se glasi:
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gega odstavka 104. člena teh pravil je upravičena uveljavljati
klirinškodepotna družba.
(2) V ta namen je klirinškodepotna družba v imenu in za
račun poravnalnih članov iz 105. člena teh pravil upravičena
opraviti kritno prodajo oziroma v centralni register vpisati in
nato tudi uresničiti zastavno pravico iz 105. člena teh pravil.
(3) Zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet borznega trgovanja, klirinškodepotna družba uresniči ob
smiselni uporabi 47. člena ZNVP, na drugih vrednostnih papirjih
pa po pravilih o zunajsodni prodaji zastavljene stvari in na način, določen v navodilih.«
107. člen se črta.

38. člen

39. člen
109. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Zagotovitev kritja v primeru neizpolnitve
neto denarne obveznosti

»Obveznost poravnalnega člana prodajalca zagotoviti pogoje
za poravnavo obveznosti prenosa vrednostnih papirjev

104. člen
(1) Če poravnalni član neto dolžnik ob dospelosti ne
izpolni svoje neto denarne obveznosti, kakor je to določeno
v 101. členu teh pravil, ima klirinškodepotna družba pravico v
breme jamstvenega sklada zagotoviti kritje na svojem fiduciarnem denarnem računu za izplačilo denarnih terjatev poravnalnim članom neto upnikom po 103. členu teh pravil.
(2) V trenutku, ko je opravljeno izplačilo v breme jamstvenega sklada in v dobro fiduciarnega denarnega računa
klirinškodepotne družbe po prvem odstavku tega člena, se
obveznost poravnalnega člana neto dolžnika iz 101. člena teh
pravil spremeni v obveznost povrniti znesek, za katerega je bil
bremenjen jamstveni sklad, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi.«

109. člen
Poravnalni član prodajalec mora v zvezi s svojim prodajnim borznim poslom na dan in do ure, določene z navodili,
zagotoviti pogoje za poravnavo svoje obveznosti prenosa vrednostnih papirjev iz tega posla tako:
1. da bodisi v borzni trgovalni sistem bodisi v poravnalni
informacijski sistem (z alokacijo) vnese šifro računa končnega
prodajalca in
2. da zagotovi, da so na računu končnega prodajalca
ustrezni vrednostni papirji (peti odstavek 114. člena teh pravil)
v zadostni količini.«

36. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravica opraviti kritno prodajo in zastavna pravica
105. člen
(1) Zaradi zavarovanja izpolnitve obveznosti poravnalnega člana neto dolžnika iz 101. člena teh pravil nastanejo
v trenutku, ko pride poravnalni član neto dolžnik v zamudo s
plačilom neto denarne obveznosti, v korist ostalih poravnalnih
članov:
− pravica opraviti kritno prodajo vseh tistih vrednostnih
papirjev, ki so predmet nakupnih borznih poslov poravnalnega
člana v zamudi, katerih poravnava se opravi na isti poravnalni
dan,
− pravica opraviti kritno prodajo vseh tistih vrednostnih
papirjev, ki so predmet nakupnih borznih poslov poravnalnega
člana v zamudi, sklenjenih za lastni račun, katerih poravnava
se opravi na kasnejši poravnalni dan, ter
− zastavna pravica na vseh vrednostnih papirjih, vpisanih
v centralnem registru, katerih imetnik za lastni račun je poravnalni član v zamudi.
(2) Po spremembi obveznosti iz drugega odstavka
104. člena teh pravil obstojita pravica opraviti kritno prodajo in
zastavna pravica iz prvega odstavka tega člena v zavarovanje
izpolnitve spremenjene obveznosti.«
37. člen
106. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uveljavljanje odgovornosti poravnalnega
člana neto dolžnika
106. člen
(1) Odgovornost poravnalnega člana neto dolžnika za
izpolnitev obveznosti iz 101. člena teh pravil oziroma iz dru-

40. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obveznost poravnalnega člana kupca zagotoviti pogoje
za poravnavo obveznosti prenosa vrednostnih papirjev
110. člen
Poravnalni član kupec mora v zvezi s svojim nakupnim
borznim poslom najkasneje na poravnalni dan in do ure, določene z navodili, zagotoviti pogoje za poravnavo obveznosti
prenosa vrednostnih papirjev, ki so predmet tega posla, tako da
bodisi v borzni trgovalni sistem bodisi v poravnalni informacijski
sistem (z alokacijo) vnese šifro računa končnega kupca.«
41. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vnos šifer računov končnih prodajalcev in končnih kupcev
111. člen
(1) Če ni v 112. členu teh pravil določeno drugače, mora
poravnalni član zagotoviti, da je šifra računa končnega prodajalca (pri prodajnih borznih poslih) oziroma šifra računa
končnega kupca (pri nakupnih borznih poslih) vnesena v borzni
trgovalni sistem.
(2) Če je bila pri trgovanju za račun stranke v borzni trgovalni sistem kot šifra računa končnega kupca oziroma končnega prodajalca vnesena šifra, s katero v centralnem registru
ni vpisan noben račun imetnika, se šteje, da je borzni posel
sklenjen pri trgovanju za skupni račun.«
42. člen
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Alokacija borznega posla
112. člen
(1) Če je prodajni posel poravnalnega člana sklenjen pri
trgovanju za skupni račun (prvi odstavek 234. člena ZTFI),
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mora poravnalni član alocirati ta posel tako, da v poravnalni
informacijski sistem vnese šifre računov končnih prodajalcev
in količine vrednostnih papirjev, ki naj se zaradi poravnave
tega posla prenesejo v breme posameznega računa končnega prodajalca.
(2) Če je nakupni posel poravnalnega člana sklenjen pri
trgovanju za skupni račun (prvi odstavek 234. člena ZTFI),
mora poravnalni član alocirati ta posel tako, da v poravnalni
informacijski sistem vnese šifre računov končnih kupcev in
količine vrednostnih papirjev, ki naj se zaradi poravnave tega
posla prenesejo v dobro posameznega računa končnega
kupca.
(3) Če je prodajni posel poravnalnega člana sklenjen
zaradi uresničitve zastavne pravice, mora poravnalni član
zagotoviti, da je pri vnosu ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev, ki so predmet zastavne pravice, v borznem trgovalnem
sistemu ta posel označen kot posel, sklenjen pri trgovanju za
skupni račun.
(4) Poravnalni član mora prodajni posel iz tretjega odstavka tega člena alocirati tako, da v poravnalni informacijski
sistem kot šifro računa končnega prodajalca vnese šifro podračuna, pri katerem je vpisana zastavna pravica, šifro zastavne pravice in količino vrednostnih papirjev, ki naj se zaradi
poravnave tega posla prenesejo v breme tega podračuna.
(5) Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena se
smiselno uporabljata tudi za prodajni posel, ki ga sklene poravnalni član zaradi prodaje vrednostnih papirjev v postopku
izvršbe na podlagi ustreznega sklepa izvršilnega sodišča
oziroma drugega pristojnega državnega organa.«
43. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Neveljavna alokacija
113. člen
(1) Alokacija iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka 112. člena teh pravil je neveljavna:
1. če poravnalni član ni vnesel vseh podatkov, ki bi jih
moral vnesti, ali
2. če je poravnalni član kot račun končnega prodajalca
oziroma končnega kupca vnesel šifro svojega hišnega računa
oziroma šifro hišnega računa borznega člana, ki je sklenil
borzni posel, razen pri alokaciji prodajnega posla zaradi uresničitve zastavne pravice, ali
3. pri alokaciji prodajnega posla zaradi uresničitve zastavne pravice: če na podračunu, pri katerem je vpisana
zastavna pravica, ni zadostne količine ustreznih vrednostnih
papirjev (peti odstavek 114. člena teh pravil).
(2) Klirinškodepotna družba neveljavno alokacijo iz prvega odstavka tega člena zavrne. V takem primeru velja, da
poravnalni član borznega posla ni alociral in ni izpolnil obveznosti zagotoviti pogoje za prenos vrednostnih papirjev iz 1.
točke 109. člena oziroma iz 110. člena teh pravil.«
44. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Trenutek vnosa nalogov za prenos vrednostnih papirjev
zaradi poravnave borznih poslov
114. člen
(1) Nalog za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla je v centralni register vnesen:
1. če je poravnalni član šifro računa končnega prodajalca
vnesel v borzni trgovalni sistem po 111. členu teh pravil: v trenutku, ko klirinškodepotna družba vpiše podatke o borznih poslih v poravnalni informacijski sistem po 91. členu teh pravil,
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2. če je poravnalni član šifro računa končnega prodajalca
vnesel v poravnalni informacijski sistem z alokacijo prodajnega borznega posla po prvem oziroma četrtem odstavku
112. člena teh pravil: v trenutku alokacije celotne količine
vrednostnih papirjev, ki so predmet tega borznega posla.
(2) Če v trenutku, ko klirinškodepotna družba vpiše podatke o borznih poslih v poravnalni informacijski sistem po
91. členu teh pravil, oziroma v trenutku alokacije na označenem
računu končnega prodajalca ni ustreznih vrednostnih papirjev
oziroma jih ni v zadostni količini, ne glede na določbo prvega
odstavka velja, da nalog za prenos vrednostnih papirjev zaradi
poravnave borznega posla tega člena ni bil vnesen v centralni
register oziroma je bil v centralni register vnesen le glede takšne količine, kot znaša količina ustreznih vrednostnih papirjev
na označenem računu.
(3) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka po tem, ko
klirinškodepotna družba vpiše podatke o borznih poslih v poravnalni informacijski sistem po 91. členu teh pravil, oziroma
po alokaciji, v vsakem primeru pa pred preverjanjem pogojev
za izvršitev naloga (prvi odstavek 115. člena teh pravil) na
označenem računu končnega prodajalca zagotovljena dodatna
količina ustreznih vrednostnih papirjev, potrebnih za poravnavo
borznega posla, velja, da je nalog za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla glede te dodatne količine,
potrebne za poravnavo borznega posla, v centralni register
vnesen v trenutku zagotovitve te dodatne količine.
(4) Po trenutku vnosa naloga za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega posla (prvi do tretji odstavek
tega člena) v breme računa končnega prodajalca ni dovoljeno
izvršiti nobenega vpisa, če bi se zaradi izvršitve takega vpisa
količina ustreznih vrednostnih papirjev, vpisanih v dobro tega
računa končnega prodajalca, zmanjšala pod količino, potrebno
za poravnavo borznega posla.
(5) Vrednostni papirji so ustrezni, če so tiste vrste (tista
enolična identifikacija in oznaka iz 44. člena teh pravil), glede
katere je bil sklenjen prodajni borzni posel in če so neobremenjeni z vpisi o pravicah tretjih ali drugih pravnih dejstvih oziroma
če so ti vpisi takšne narave, da ob prenosu vrednostnih papirjev
na končnega kupca prenehajo.«
45. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoja za izvršitev naloga za prenos vrednostnih papirjev
zaradi poravnave borznega posla v dobro računa
končnega kupca
115. člen
(1) Izpolnjenost pogojev za izvršitev posameznega naloga
za prenos vrednostnih papirjev zaradi poravnave borznega
posla, ki je bil v centralni register vnesen po 114. členu teh
pravil, v dobro računa končnega kupca klirinškodepotna družba
preverja na poravnalni dan ob uri, določeni v navodilih.
(2) Pogoja za izvršitev vnesenega naloga v dobro računa
končnega kupca sta naslednja:
1. poravnalni član kupec je v borzni trgovalni sistem vnesel šifro računa končnega kupca (oziroma pri nakupnih borznih
poslih, sklenjenih pri trgovanju za skupni račun: poravnalni član
kupec je v poravnalni informacijski sistem vnesel šifre računov
končnih kupcev v zvezi s celotno količino vrednostnih papirjev,
ki so predmet tega borznega posla),
2. poravnalni član kupec, ki je neto dolžnik, je izpolnil svojo neto denarno obveznost po 101. členu teh pravil, dospelo na
dan, ko klirinškodepotna družba preverja izpolnjenost pogojev
za izvršitev naloga.
(3) Vneseni nalog za prenos vrednostnih papirjev zaradi
poravnave borznega posla, glede katerega so izpolnjeni pogoji
za prenos v dobro računa končnega kupca, klirinškodepotna
družba izvrši v dobro tega računa.«
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46. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitev naloga za prenos vrednostnih papirjev zaradi
poravnave borznega posla, če nista izpolnjena pogoja
za prenos v dobro računa končnega kupca
116. člen
Če nista izpolnjena pogoja za izvršitev vnesenega naloga
v dobro računa končnega kupca iz drugega odstavka 115. člena
teh pravil, klirinškodepotna družba nalog za prenos vrednostnih
papirjev izvrši v dobro fiduciarnega računa klirinškodepotne
družbe za kritno prodajo.«
47. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Čas izvršitve nalogov za prenos vrednostnih papirjev zaradi
poravnave borznih poslov
117. člen
Klirinškodepotna družba vse naloge za prenos vrednostnih
papirjev zaradi poravnave borznih poslov, ki se poravnavajo na
isti dan, vključno z nalogi, ki se nanašajo na manjšo količino
vrednostnih papirjev od zadostne (drugi odstavek 114. člena
teh pravil), izvrši na ta dan ob uri, določeni v navodilih.«
48. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne posledice zamude poravnalnega člana prodajalca
118. člen
(1) Če poravnalni član prodajalec ob dospelosti ne izpolni
svoje obveznosti iz 109. člena teh pravil, namesto te obveznosti
stopi njegova obveznost:
1. povrniti poravnalnim članom izdatke za kritni nakup
vrednostnih papirjev, ki so bili predmet njegove obveznosti iz
109. člena teh pravil, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
2. plačati poravnalnemu članu kupcu pogodbeno kazen v
višini 20 odstotkov kupnine, dogovorjene za nakup vrednostnih
papirjev, glede katerih je zamudil z izpolnitvijo obveznosti iz
109. člena teh pravil, in
3. povrniti poravnalnemu članu kupcu morebitno večjo
škodo zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti iz 109. člena
teh pravil.
(2) Obveznost povrniti poravnalnim članom izdatke za
kritni nakup poravnalni član prodajalec izpolni z nakazilom
ustreznega denarnega zneska v dobro denarnega računa jamstvenega sklada, obveznost plačati poravnalnemu članu kupcu
pogodbeno kazen z nakazilom ustreznega denarnega zneska
v dobro fiduciarnega denarnega računa klirinškodepotne družbe, obveznost povrnitve morebitne večje škode pa s plačilom
ustreznega denarnega zneska neposredno poravnalnemu članu kupcu.
(3) Zaradi zavarovanja izpolnitve obveznosti poravnalnega člana prodajalca nastaneta v trenutku, ko pride poravnalni
član prodajalec v zamudo z izpolnitvijo svoje obveznosti iz
109. člena teh pravil, na vseh vrednostnih papirjih, vpisanih v
centralnem registru, katerih imetnik za lastni račun je poravnalni član v zamudi:
1. zastavna pravica v korist ostalih poravnalnih članov
za zavarovanje terjatve na povrnitev izdatkov za kritni nakup,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
2. zastavna pravica v korist poravnalnega člana kupca za
zavarovanje terjatve za plačilo pogodbene kazni.
(4) Zastavna pravica iz 1. točke tretjega odstavka tega
člena ima prednost pred zastavno pravico iz 2. točke tretjega
odstavka tega člena.«
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49. člen
119. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kritni nakup
119. člen
(1) Kritni nakup iz 118. člena teh pravil za račun poravnalnih članov opravi klirinškodepotna družba, ko je na denarnem
računu jamstvenega sklada na razpolago dovolj sredstev za
takšen nakup.
(2) Ob kritnem nakupu iz prvega odstavka tega člena se
vrednostni papirji, ki so predmet kritnega nakupa, prenesejo v
dobro fiduciarnega računa za kritni nakup.
(3) Poravnalni član prodajalec, ki je zamudil z izpolnitvijo
svoje obveznosti iz 109. člena teh pravil, se lahko ob predhodni
odobritvi klirinškodepotne družbe izogne svoji obveznosti povrniti poravnalnim članom izdatke za kritni nakup, če vrednostne
papirje, ki bi morali biti predmet kritnega nakupa, sam prenese
v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup.
(4) Klirinškodepotna družba odobritve po tretjem odstavku
tega člena ne da, če je že dala borzno naročilo oziroma ponudbo za nakup vrednostnih papirjev zaradi kritnega nakupa,
pa tega naročila oziroma ponudbe ne more več preklicati, ali
če je poravnalni član kupec od nakupa že odstopil v skladu s
120. členom teh pravil.
(5) Odobritev, dano po tretjem odstavku tega člena, lahko
klirinškodepotna družba prekliče kadar koli, vse dokler poravnalni član prodajalec vrednostnih papirjev, ki bi morali biti
predmet kritnega nakupa, dejansko ne prenese v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup.
(6) Po tem, ko so vrednostni papirji, glede katerih poravnalni član prodajalec ob dospelosti ni izpolnil svoje obveznosti
iz 109. člena teh pravil, po drugem ali tretjem odstavku tega
člena preneseni v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup,
jih klirinškodepotna družba prenese v breme tega računa in v
dobro računa končnega kupca.«
50. člen
120. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odstopno upravičenje poravnalnega člana kupca
120. člen
(1) Preden klirinškodepotna družba začne s kritnim nakupom, mora poravnalnega člana kupca pozvati, da se izjasni, ali
od nakupa vrednostnih papirjev, ki so bili predmet obveznosti
poravnalnega člana prodajalca iz 109. člena teh pravil, odstopa, ali pri nakupu vztraja.
(2) Če poravnalni član kupec od nakupa odstopi, mu
klirinškodepotna družba v breme jamstvenega sklada plača
kupnino, dogovorjeno za nakup vrednostnih papirjev, od katerega je poravnalni član kupec odstopil, namesto obveznosti
poravnalnega člana prodajalca iz prvega odstavka 118. člena
teh pravil pa stopijo naslednje obveznosti poravnalnega člana
prodajalca:
1. povrniti poravnalnim članom znesek, za katerega je bil
bremenjen jamstveni sklad, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi,
2. plačati poravnalnemu članu kupcu pogodbeno kazen v
višini 50 odstotkov kupnine, dogovorjene za nakup vrednostnih
papirjev, od katerega je poravnalni član kupec odstopil, in
3. povrniti poravnalnemu članu kupcu morebitno večjo
škodo zaradi neizpolnitve obveznosti iz 109. člena teh pravil.
(3) Obveznost povrniti poravnalnim članom znesek, za
katerega je bil bremenjen jamstveni sklad, poravnalni član
prodajalec izpolni z nakazilom ustreznega denarnega zneska
v dobro denarnega računa jamstvenega sklada, obveznost plačati poravnalnemu članu kupcu pogodbeno kazen z nakazilom
ustreznega denarnega zneska v dobro fiduciarnega denarnega
računa klirinškodepotne družbe, obveznost povrnitve morebi-

Stran

5164 /

Št.

37 / 7. 5. 2010

tne večje škode pa s plačilom ustreznega denarnega zneska
neposredno poravnalnemu članu kupcu.
(4) Če poravnalni član kupec izjavi, da od nakupa odstopa, se vsebina zastavne pravice iz 1. točke tretjega odstavka
118. člena teh pravil spremeni tako, da namesto za zavarovanje terjatve na povrnitev izdatkov za kritni nakup, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, zastavna pravica obstaja
za zavarovanje terjatve na vračilo zneska, za katerega je bil
bremenjen jamstveni sklad, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi (1. točka drugega odstavka tega člena).
(5) Če poravnalni član kupec izjavi, da pri nakupu vztraja,
lahko pozneje od nakupa odstopi le, če mu klirinškodepotna
družba to dovoli.
(6) Klirinškodepotna družba odstopa ne dovoli, če je vrednostne papirje, ki bi morali biti predmet kritnega nakupa,
poravnalni član prodajalec že prenesel v dobro fiduciarnega
računa za kritni nakup v skladu s tretjim odstavkom 119. člena
teh pravil ali če je klirinškodepotna družba že dala borzno naročilo oziroma ponudbo za nakup vrednostnih papirjev zaradi
kritnega nakupa, pa tega naročila oziroma ponudbe ne more
več preklicati.«
51. člen
121. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uveljavljanje odgovornosti poravnalnega člana prodajalca
121. člen
(1) Odgovornost poravnalnega člana prodajalca za izpolnitev obveznosti povrniti poravnalnim članom izdatke za kritni
nakup skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi (oziroma v primeru odstopa poravnalnega člana kupca: za vračilo zneska, za
katerega je bil bremenjen jamstveni sklad, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi) ter njegovo odgovornost za izpolnitev obveznosti plačati poravnalnemu članu kupcu pogodbeno kazen
je upravičena uveljavljati klirinškodepotna družba.
(2) V ta namen je klirinškodepotna družba v imenu in za
račun poravnalnih članov iz tretjega odstavka 118. člena teh
pravil upravičena:
1. odtegniti ustrezni denarni znesek od morebitne neto
denarne terjatve tega poravnalnega člana prodajalca, ki dospe
isti dan oziroma kasneje, in sicer najprej za povrnitev izdatkov
za kritni nakup skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi (oziroma v primeru odstopa poravnalnega člana kupca: za vračilo
zneska, za katerega je bil bremenjen jamstveni sklad, skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi), nato pa še za plačilo pogodbene kazni,
2. v centralni register vpisati in nato tudi uresničiti zastavno pravico iz tretjega odstavka 118. člena teh pravil.
(3) Klirinškodepotna družba uresniči zastavno pravico na
način, določen v navodilih.«
52. člen
122. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne posledice v primeru manjše količine
122. člen
(1) Če na računu končnega prodajalca ni bilo ustreznih
vrednostnih papirjev v zadostni količini in je klirinškodepotna
družba v dobro računa končnega kupca prenesla zgolj razpoložljivo količino ustreznih vrednostnih papirjev, se del borznega
posla, za katerega so bili ustrezni vrednostni papirji zagotovoljeni, in del borznega posla, za katerega vrednostni papirji niso
bili zagotovljeni, obravnavata kot dva ločena borzna posla, tako
da je poravnalni član prodajalec v zvezi s prvim izpolnil svojo
obveznost iz 109. člena teh pravil, v zvezi z drugim pa ne.
(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporabi, če poravnalni
član kupec klirinškodepotno družbo najpozneje naslednji dan
po dnevu dospelosti obveznosti poravnalnega člana prodajalca
iz 109. člena teh pravil obvesti, da vztraja pri obravnavi borzne-
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ga posla kot celote. Taka izjava poravnalnega člana kupca je
upoštevna le, če poravnalni član kupec v istem roku prejeto
nezadostno količino vrednostnih papirjev prenese v dobro
fiduciarnega računa za kritni nakup, če poravnalni član prodajalec v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup do takrat še
ni prenesel manjkajoče količine vrednostnih papirjev v skladu
s tretjim odstavkom 119. člena teh pravil in če klirinškodepotna družba do takrat še ni dala borznega naročila oziroma
ponudbe za nakup manjkajoče količine vrednostnih papirjev
zaradi kritnega nakupa, ki ju ne bi mogla več preklicati.
(3) V primeru, če poravnalni član kupec veljavno vztraja
pri obravnavi borznega posla kot celote, se ta borzni posel
obravnava kot celota, klirinškodepotna družba pa vrednostne papirje, ki jih je poravnalni član kupec prenesel v dobro
fiduciarnega računa za kritni nakup, v odvisnosti od tega, ali
poravnalni član kupec od nakupa odstopi ali ne (120. člen teh
pravil), obravnava kot vrednostne papirje, katerih imetnik za
lastni račun je poravnalni član prodajalec v zamudi (tretji odstavek 118. člena teh pravil), oziroma kot vrednostne papirje,
ki jih je v dobro fiduciarnega računa za kritni nakup prenesel
poravnalni član prodajalec (tretji odstavek 119. člena teh
pravil).«
53. člen
Naslov razdelka 4.3.3. se spremeni tako, da se glasi: »Pravne posledice upniške zamude poravnalnega člana
kupca«.
54. člen
123. do 128. člen se črtajo.
55. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kritna prodaja zaradi upniške zamude
129. člen
Če poravnalni član kupec ne izpolni svoje obveznosti
iz 110. člena teh pravil niti ob dospelosti niti v primernem
dodatnem roku, lahko klirinškodepotna družba vrednostne
papirje, ki so bili zaradi neizpolnitve te obveznosti preneseni
v dobro fiduciarnega računa klirinškodepotne družbe za kritno
prodajo, proda za račun poravnalnega člana kupca.«
56. člen
Naslov razdelka 4.4. se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornost poravnalnih članov za izpolnitev obveznosti iz
borznih poslov«.
57. člen
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Solidarna odgovornost poravnalnih članov za izpolnitev
obveznosti iz borznih poslov
130. člen
(1) Vsi poravnalni člani solidarno odgovarjajo za izpolnitev neto denarne obveznosti posameznega poravnalnega
člana neto dolžnika iz 101. člena teh pravil, če je poravnalni
član neto dolžnik ne izpolni ob dospelosti.
(2) Vsi poravnalni člani solidarno odgovarjajo za izpolnitev obveznosti poravnalnega člana prodajalca zagotoviti
pogoje za poravnavo obveznosti prenosa vrednostnih papirjev
iz 109. člena te pravil, če je poravnalni član prodajalec ne
izpolni ob dospelosti.
(3) Poravnalni člani ne odgovarjajo za obveznosti posameznega poravnalnega člana plačati zamudne obresti
oziroma pogodbeno kazen oziroma povrniti škodo zaradi
zamude z izpolnitvijo oziroma neizpolnitve, ki nastanejo zaradi kršitve obveznosti iz prvega oziroma drugega odstavka
tega člena.«
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58. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Notranje razmerje med poravnalnimi člani
131. člen
V notranjem razmerju med poravnalnimi člani na vsakega
poravnalnega člana odpade delež v sorazmerju s plačili v jamstveni sklad po stanju na dan, ko je poravnalni član prišel v zamudo z obveznostjo, za katero poravnalni člani odgovarjajo.«
59. člen
132. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačila v jamstveni sklad
132. člen
(1) Poravnalni člani morajo zagotoviti sredstva, potrebna
za kritje svojih obveznosti na podlagi odgovornosti po prvem
oziroma drugem odstavku 130. člena teh pravil, tako da opravijo osnovna, dodatna in dopolnilna plačila v jamstveni sklad.
(2) Višina osnovnega plačila poravnalnega člana se določi
glede na obseg in višino obveznosti, ki so nastale na podlagi
vseh borznih poslov vseh poravnalnih članov, sklenjenih v določenem obdobju, in je za vse poravnalne člane enaka.
(3) Višina dodatnega plačila poravnalnega člana se določi
glede na obseg in višino obveznosti tega poravnalnega člana,
ki so nastale na podlagi njegovih borznih poslov, sklenjenih v
določenem obdobju.
(4) Poravnalni člani morajo opraviti dopolnilna plačila v
jamstveni sklad vplačati, če je bilo v breme jamstvenega sklada že opravljeno izplačilo na podlagi odgovornosti iz prvega
oziroma drugega odstavka 130. člena teh pravil, kakor tudi,
če je v breme jamstvenega sklada šele treba opraviti izplačilo
na podlagi odgovornosti iz prvega oziroma drugega odstavka
130. člena teh pravil, katerega znesek presega znesek, določen v navodilih.
(5) Podrobnejši način izračunavanja višine plačil, obdobja
izračunavanja in poračunavanja teh plačil ter roke za plačila in
izplačila določi klirinškodepotna družba z navodili.«
60. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zastavna pravica
133. člen
Zaradi zavarovanja izpolnitve obveznosti plačila v jamstveni sklad nastane v trenutku, ko pride poravnalni član s
plačilom v zamudo, v korist ostalih poravnalnih članov zastavna
pravica na vseh vrednostnih papirjih, vpisanih v centralnem
registru, katerih imetnik za lastni račun je poravnalni član v
zamudi.«
61. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uveljavljanje odgovornosti poravnalnega člana
134. člen
(1) Odgovornost poravnalnega člana za izpolnitev obveznosti plačila v jamstveni sklad je upravičena uveljavljati
klirinškodepotna družba.
(2) V ta namen je klirinškodepotna družba v imenu in za
račun poravnalnih članov iz 133. člena teh pravil upravičena v
centralni register vpisati in nato tudi uresničiti zastavno pravico
iz 133. člena teh pravil.
(3) Zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so predmet borznega trgovanja, klirinškodepotna družba uresniči ob
smiselni uporabi 47. člena ZNVP, na drugih vrednostnih papirjih
pa po pravilih o zunajsodni prodaji zastavljene stvari in na način, določen v navodilih.«
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62. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljanje jamstvenega sklada in razpolaganja v breme
jamstvenega sklada
135. člen
(1) Jamstveni sklad upravlja klirinškodepotna družba.
(2) Stroški, ki nastanejo z upravljanjem jamstvenega sklada, se krijejo v breme jamstvenega sklada. Donosi jamstvenega
sklada pripadajo poravnalnim članom v sorazmerju z njihovim
deležem v jamstvenem skladu.
(3) Klirinškodepotna družba lahko premoženje, ki sestavlja jamstveni sklad, naloži samo v naslednje vrste naložb:
1. v depozit pri Banki Sloveniji,
2. v dolžniške vrednostne papirje oziroma druge dolžniške
finančne instrumente, katerih izdajatelj je:
− Republika Slovenije ali Banka Slovenije oziroma
− druga država, centralna banka, Evropska skupnost oziroma mednarodna finančna institucija, ki je po predpisih Banke
Slovenije o upravljanju s tveganji bank razvrščena med osebe
s stopnjo kreditnega tveganja 0%.
(4) Klirinškodepotna družba lahko v breme jamstvenega
sklada opravi samo naslednja izplačila:
1. za poravnavo neto denarnih terjatev poravnalnih članov
neto upnikov v skladu s 104. členom teh pravil,
2. za kritni nakup iz 119. člena teh pravil,
3. za kritje stroškov upravljanja jamstvenega sklada.«
63. člen
Naslov razdelka 4.5. se spremeni tako, da se glasi: »Prenos terjatev in prevzem obveznosti med borznim in poravnalnim članom«.
64. člen
136. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vrste prenosa terjatev in prevzema obveznosti
136. člen
(1) Prenos terjatev oziroma prevzem obveznosti med borznim in poravnalnim članom iz borznih poslov, ki jih je sklenil ta
borzni član, se lahko opravi kot splošni ali kot posamični prenos
oziroma prevzem (v nadaljnjem besedilu: prenos).
(2) Splošni prenos se nanaša na vse borzne posle borznega člana.
(3) Predmet splošnega prenosa so lahko samo denarne
terjatve in obveznosti.
(4) Posamični prenos se nanaša samo na tiste borzne
posle, ki jih borzni član označi v skladu s temi pravili.
(5) Predmet posamičnega prenosa so lahko tako denarne
terjatve in obveznosti kot tudi terjatve in obveznosti glede vrednostnih papirjev. Prenos denarnih terjatev oziroma obveznosti
borzni član označi z registrsko kodo tipa RK1, prenos terjatev
in obveznosti glede vrednostnih papirjev borzni član označi
z registrsko kodo tipa RK3, prenos tako denarnih terjatev in
obveznosti kot tudi terjatev in obveznosti glede vrednostnih
papirjev pa borzni član označi z registrsko kodo tipa RK2.«
65. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba o prenosu
137. člen
(1) Za prenos terjatev oziroma prevzem obveznosti med
borznim in poravnalnim članom je potrebna pogodba med borznim članom, poravnalnim članom in klirinškodepotno družbo.
(2) S pogodbo o splošnem prenosu borzni član prenese in
poravnalni član prevzame vse denarne terjatve in obveznosti,
ki bodo nastale na podlagi borznih poslov, ki jih bo sklenil ta
borzni član.
(3) S pogodbo o posamičnem prenosu, pri katerem bo za
označitev uporabljena registrska koda tipa RK1, borzni član

Stran

5166 /

Št.

37 / 7. 5. 2010

prenese in poravnalni član prevzame vse denarne terjatve
obveznosti, ki bodo nastale na podlagi borznih poslov, ki bodo
označeni s to kodo.
(4) S pogodbo o posamičnem prenosu, pri katerem bo za
označitev uporabljena koda registrska tipa RK3, borzni član
prenese in poravnalni član prevzame vse terjatve in obveznosti
glede vrednostnih papirjev, ki bodo nastale na podlagi borznih
poslov, ki bodo označeni s to kodo.
(5) S pogodbo o posamičnem prenosu, pri katerem bo za
označitev uporabljena koda registrska tipa RK2, borzni član
prenese in poravnalni član prevzame vse denarne terjatve in
obveznosti, kakor tudi vse terjatve in obveznosti glede vrednostnih papirjev, ki bodo nastale na podlagi borznih poslov, ki
bodo označeni s to kodo.
(6) Z vključitvijo v poravnalni sistem vsak poravnalni član
kot potencialni upnik vnaprej privoli na prenos iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(7) Klirinškodepotna družba se s pogodbo o prenosu zaveže upoštevati splošni prenos iz drugega odstavka tega člena
oziroma dodeliti registrsko kodo ustreznega tipa, ki bo omogočala posamične prenose iz tretjega oziroma četrtega odstavka
tega člena, ter te posamične prenose upoštevati.
(8) V razmerju do klirinškodepotne družbe in ostalih poravnalnih članov se šteje, da so prenesene terjatve in obveznosti od njihovega nastanka dalje terjatve in obveznosti
poravnalnega člana, na katerega so bile prenesene.«
66. člen
138. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Notranje pravno razmerje med borznim
in poravnalnim članom
138. člen
(1) Notranje pravno razmerje med borznim in poravnalnim
članom, katerega vsebina so obveznosti borznega člana v zvezi
z zagotovitvijo kritja za njegove obveznosti, ki jih prevzema poravnalni član, ter druge medsebojne pravice in obveznosti poravnalnega in borznega člana, niso predmet pogodbe o prenosu.
(2) Morebitne omejitve borznega člana na podlagi notranjega razmerja iz prvega odstavka tega člena v razmerju
do klirinškodepotne družbe oziroma do drugih poravnalnih
članov nimajo pravnega učinka. Niti poravnalni niti borzni član
v razmerju do klirinškodepotne družbe oziroma do drugih poravnalnih članov ne moreta uveljavljati ugovorov iz notranjega
razmerja iz prvega odstavka tega člena.«
67. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba registrskih kod v primeru pogodbe
o posamičnih prenosih
139. člen
(1) Posamezno registrsko kodo določi klirinškodepotna
družba in jo sporoči poravnalnemu članu.
(2) Velja, da je borzni član borzni posel označil z določeno
registrsko kodo, če je ob vnosu povpraševanja za nakup oziroma ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev v borzni trgovalni
sistem vnesel šifro računa vrednostnih papirjev, ki je povezan
s to registrsko kodo.
(3) Če je s šifro registrske kode po drugem odstavku tega
člena povezan skupni račun, velja, da je borzni posel, ki ga je
borzni član označil s to registrsko kodo, sklenjen pri trgovanju
za skupni račun.«
68. člen
140. člen se spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
(2) Odstop poravnalnega člana začne učinkovati ob izteku
dne, ko je klirinškodepotna družbe prejela izjavo o tem, pod
pogojem, da so bili na ta dan že zaprti vsi računi, povezani
z registrsko kodo, dodeljeno na podlagi pogodbe, od katere
poravnalni član odstopa, sicer pa začne odstop poravnalnega
člana učinkovati ob izteku dne, ko se ta pogoj izpolni.
(3) Borzni član lahko od pogodbe o prenosu v primerih,
ko mu ne preneha tudi članstvo borze, odstopi le, če predhodno zagotovi ustrezen način poravnave svojih borznih poslov,
bodisi tako, da sam postane poravnalni član, bodisi tako, da
drug poravnalni član prevzame obveznosti iz njegovih borznih
poslov.«
69. člen
141. do 144. člen se črtajo.
70. člen
180. do 182. člen se črtajo.
71. člen
183. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Druge storitve klirinškodepotne družbe
183. člen
(1) Klirinškodepotna družba lahko opravlja tudi naslednje
storitve:
1. storitve v zvezi z zagotavljanjem sočasnosti izpolnitve
pri prodajnih, zastavnih in drugih pogodbah, katerih predmet so
nematerializirani vrednostni papirji,
2. storitve v zvezi z izplačilom donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev,
3. storitve v zvezi z vodenjem evidenc glede tujih finančnih instrumentov,
4. druge storitve v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi
papirji in izpolnjevanjem obveznosti ter uveljavljanjem pravic
iz vrednostnih papirjev, za katere pridobi dovoljenje agencije v
skladu s petim odstavkom 407. člena ZTFI.
(2) Storitve iz prvega odstavka tega člena opravlja klirinškodepotna družba pod pogoji in na način, določen v navodilih
oziroma v splošnih pogojih.
(3) Uporabnik mora za storitve iz prvega odstavka tega
člena plačati nadomestilo, določeno s tarifo klirinškodepotne
družbe.«
71.a člen
Naslov razdelka 8. se spremeni tako, da se glasi: »8. Postopek spremembe pravil, navodil, splošnih pogojev in tarife«.
71.b člen
185. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sprejem in spremembe navodil
185. člen
(1) Navodila in spremembe navodil sprejmeta uprava in
nadzorni svet klirinškodepotne družbe na predlog uprave.
(2) Uprava klirinškodepotne družbe mora predlog navodil
predložiti članom klirinškodepotne družbe najmanj petnajst dni
pred dnem seje nadzornega sveta, na kateri bo nadzorni svet
odločal o sprejemu teh sprememb.«
71.c člen
Za 185. členom se dodata nova člena 185.a in 185.b, ki
se glasita:

»Prenehanje pogodbe o prenosu

»Sprejem in spremembe splošnih pogojev

140. člen
(1) Poravnalni član lahko kadarkoli odstopi od pogodbe o
prenosu, tudi če se je zavezal, da tega ne bo storil.

185.a člen
Splošne pogoje in spremembe splošnih pogojev sprejme
uprava, potrdi pa jih nadzorni svet.

Uradni list Republike Slovenije
Sprejem in spremembe tarife
185.b člen
(1) Tarifo in spremembe tarife sprejmeta uprava in nadzorni svet klirinškodepotne družbe na predlog uprave.
(2) Klirinškodepotna družba mora k tarifi v delu, v katerem
ta ureja:
1. nadomestila za odpiranje, zapiranje in vodenje računov
nematerializiranih vrednostnih papirjev ter za opravljanje vpisov
v centralnem registru,
2. nadomestila, ki jih plačujejo izdajatelji za storitve v
zvezi z izdajo, razveljavitvijo in zamenjavo nematerializiranih
vrednostnih papirjev ter za vodenje registra imetnikov za izdajatelja, in
3. nadomestila za storitve v zvezi s prevzemi,
ter k spremembi tarife v tem delu pred objavo pridobiti soglasje
agencije.
(3) Za uveljavitev tarife in sprememb tarife v delu, v katerem ta ureja nadomestila iz 2. točke drugega odstavka tega
člena za delnice družb, ki so zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD‑1, je poleg
soglasja agencije potrebno tudi soglasje ministra, pristojnega
za gospodarstvo.«
71.d člen
186. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prečiščeno besedilo
186. člen
Ob vsaki spremembi pravil, navodil, splošnih pogojev
oziroma tarife uprava in nadzorni svet določita prečiščeno
besedilo.«
71.e člen
187. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Objava
187. člen
(1) Ta pravila in njihove spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Pravila, navodila, splošni pogoji in tarifa se objavijo na
spletnih straneh klirinškodepotne družbe.
(3) Pri spremembi pravil, navodil, splošnih pogojev oziroma tarife se na spletnih straneh klirinškodepotne družbe objavi
njihovo prečiščeno besedilo.«
72. člen
(1) Klirinškodepotna družba uskladi navodila, izdana na
podlagi 429. člena ZTFI, s temi spremembami in dopolnitvami
v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev.
(2) Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
Predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl l.r.
Predsednik nadzornega sveta
mag. Aleš Žajdela l.r.
Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 20. aprila 2010
izdala odločbo št. 40221‑1/2010‑16 o soglasju k Spremembam
in dopolnitvam Pravil poslovanja KDD – Centralne klirinško
depotne družbe, d.d., Ljubljana.

Št.

37 / 7. 5. 2010 /

Stran

5167

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1785.

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na
položaj svetnikov

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 64/94–87/09) je Državnotožilski svet sprejel

SKLEP
o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov
– Ivanka SLANA, okrožna državna tožilka na Okrožnem
državnem tožilstvu v Mariboru, se imenuje na položaj okrožne
državne tožilke svetnice od 21. 2. 2010.
Št. Dts 59/2010
Barbara Brezigar l.r.
Generalna državna tožilka RS

1786.

Vsebina in oblika diplom IEDC – Poslovne
šole Bled, Fakultete za podiplomski študij
managementa

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – UPB3) je IEDC – Poslovna
šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa na seji
dne 16. 11. 2009 določila

VSEBINO IN OBLIKO DIPLOM
IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete
za podiplomski študij managementa
Na podlagi sklepa Senata IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij managementa in prvega odstavka
32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
– UPB3), IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski
študij managementa objavlja vsebino in obliko diplom, ki jih
izdaja IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski
študij managementa in so javna listina. Diplomo dobi študent,
ki opravi vse obveznosti podiplomskega študijskega programa
za pridobitev strokovnega magisterija.
IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski
študij managementa izdaja diplomo za podelitev strokovnega naziva magister/magistrica menedžmenta (druga stopnja;
mag./2). Diploma se izdaja v slovenskem in angleškem jeziku na brezlesnem kartonu. Na kartonu dimenzije 280 mm x
280 mm je v sredini leve strani zgornjega dela natisnjen znak
IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij
managementa. Na levi strani spodnjega dela ima diploma
natisnjene logotipe akreditacij študija.
Diploma o pridobljeni podiplomski izobrazbi vsebuje ime
in priimek kandidata, datum, kraj in državo rojstva, datum
zaključka študija ter strokovni naslov, ki ga študent pridobi z
zaključenim študijem. Diploma ima zaporedno številko, datum in kraj izdaje diplome, pečat fakultete ter podpis dekanje
IEDC – Poslovne šole Bled, Fakultete za podiplomski študij
managementa.
Priloga k diplomi o pridobljeni podiplomski izobrazbi vsebuje informacijo o diplomantu (ime, priimek, datum in kraj
rojstva, vpisna številka študenta na visokošolskem zavodu,
datum diplomiranja), informacijo o visokošolski kvalifikaciji (ime
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listine in strokovni oziroma znanstveni naslov, študijsko področje, študijski program in smer, ime visokošolskega zavoda,
ki je diplomo podelil, pravni status visokošolskega zavoda
in učni jezik), informacijo o vrsti in ravni izobrazbe (vrsta in
raven izobrazbe, trajanje študija, vpisni pogoji), informacijo o
študiju in uspešnosti diplomanta (način študija, glavne sestavine programa in študentove obveznosti, podatki o študijskem
programu ter uspeh študenta pri študiju in diplomi, ocenjevalna
lestvica, končna ovrednotena povprečna ocena), informacijo
o možnostih za nadaljevanje študija in zaposlovanja (možnosti za nadaljevanje študija, možnosti za opravljanje poklica),
dodatne informacije (dodatne informacije, viri nadaljnjih informacij), podpis pooblaščene osebe in pečat (datum, podpis,
uradni položaj, pečat) in informacije o visokošolskem sistemu
v Republiki Sloveniji. Priloga k diplomi se izdaja v slovenskem
in angleškem jeziku.
V prilogi objavljamo vzorec slovenske in angleške diplome
o pridobljeni podiplomski izobrazbi.
prof. dr. Danica Purg l.r.
Dekanja IEDC – Poslovne šole
Bled, Fakultete za podiplomski študij
managementa
Priloga
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OBČINE
HRPELJE - KOZINA
1787.

Sklep o pričetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za cestni podvoz Brgod in cestni prehod
Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi 46. in v povezavi s 95. in 96. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09)
ter 7. in 30. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list
RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je župan Občine Hrpelje
- Kozina dne 30. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o pričetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za cestni
podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica
v Občini Hrpelje - Kozina
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za
cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini
Hrpelje - Kozina
1.1 Ocena stanja
Občina Hrpelje - Kozina je do sprejetje tega sklepa v
letu 2009 končala pravno formalni postopek sprememb in
dopolnitev prostorskega plana Občine Sežana, za območje
Občine Hrpelje - Kozina za cestni podvoz Brgod in cestni
prehod Prešnica.
Pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod
Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina so določila ZPNačrt, predvsem členi 57 do 61.
1.2 Razlogi
Razlog za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v
Občini Hrpelje - Kozina je problematičnost pridobitve zemljišč,
za izvedbo podvoza in prehoda, ki bo možna šele na osnovi
razlastitve po sprejetju OPPN in ob smiselni uporabi določb
ZPNačrt.
2. Območje in vsebina Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod
Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina
Občinski podrobni prostorski načrt za cestni podvoz
Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina bo
izdelan za cestni podvoz in cestni prehod na rekonstruirani
železniški progi Divača–Koper:
– Podvoz Brgod obsega naslednje parcele v k.o. Prešnica: 1288/1, 1289, 1296, 1297/1, 1298/1, 1308, 1318/1,
1290/3, 1292/3, 1294/2, 1295/7, 1295/9, 1299/1, 1300/2,
1314/3, 1316/1, 332/1, 4400/3,
– Prehod Prešnica obsega naslednje parcele v k.o. Prešnica: 4405/1, 4406, 4411/1, 4419, 4398/1, 4401/7, 4403/1,
4410/3, 4416/5, 4416/2, 4416/9, 4416/7, 4416/7, 4417/1,
4417/2, 4432/1.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
3.1 Izdelava variantnih rešitev za Občinski podrobni
prostorski načrt v Občini Hrpelje - Kozina ni potrebna.
3.2 Za pripravo občinskega podrobnega prostorskega
načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v
Občini Hrpelje - Kozina je pripravljavec pridobil ažurne geodetske podlage v merilu 1:1000 (DKN in DTN). Železniško
projektivno podjetje je izdelalo idejne načrte za oba posega,
ki bodo služili kot osnova za izdelavo OPPN.

Če se bo v postopku priprave izkazalo, da je za kakšno
območje OPPN potrebno še podrobneje preveriti, bo pripravljavec pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve.
4. Faze in roki za pripravo OPPN za cestni podvoz
Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina
Predvideni roki za pripravo OPPN za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina so:
– sklep o začetku priprave – 30. april 2010;
– priprava osnutka OPPN ter posredovanje nosilcem
urejanja prostora za pridobitev smernic 31. maj 2010;
– predstavitev smernic in usklajevanje – 15. junij
2010;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka vključno z
javno obravnavo – 25. avgust 2010;
– priprava dopolnjenega predloga za posredovanje vlog
za pridobitev mnenj nosilcem urejanja prostora – 15. september 2010;
– pridobitev pozitivnih mnenj – 15. oktober 2010;
– sprejem odloka o na občinskem svetu ter objava v
uradnem listu – 1. december 2010.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za
izdelavo OPPN iz njihove pristojnosti, so:
– Ministrstvo RS za okolje in prostor;
– Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo RS za promet;
– Ministrstvo RS za kulturo;
– Ministrstvo RS za obrambo;
– Ministrstvo RS za gospodarstvo;
– Kraški vodovod Sežana d.o.o.;
– Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana d.d.;
– Elektro Primorska d.d. Nova Gorica;
– Telekom Slovenije.
Sklep o začetku priprave začne veljati z dnem objave
v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Hrpelje - Kozina pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor in vsem
sosednjim občinam ter ga objavi na spletni strani Občine
Hrpelje - Kozina.
Št. 350-5/2010-1
Hrpelje, dne 30. aprila 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

ILIRSKA BISTRICA
1788.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Ilirska Bistrica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G, 58/09 – ZOFVI-H), 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic,
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne
objave časopisa Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine
Ilirska Bistrica na 32. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Ilirska Bistrica
(Uradne objave PN, št. 15/97, Ur. objave čas.
Snežnik, št. 1/99, Uradni list RS, št. 112/07)
1. člen
Drugi odstavek 15. člena 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 nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne
more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje in izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega
delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.«
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 33. člena tako, da se glasi:
»Zavod lahko ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje
določi minister«.
4. člen
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred
uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H) in
članom, ki so izvoljenim v skladu z 12. členom ZOFVI-H poteče
mandat s potekom mandata sveta.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-7/97
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
objave časopisa Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine
Ilirska Bistrica na 32. seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola
Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora
Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča
Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca
Pregarje
(Uradne objave PN, št. 15/97, Ur. objave čas.
Snežnik, št. 1/99, Uradni list RS, št. 112/07)
1. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev
zavoda, in sicer štiri predstavnike osnovne šole ter enega
predstavnika Enote vrtec.«
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne
more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje in izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega
delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.«
3. člen
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata.
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni
pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H)
in članom, ki so izvoljeni v skladu z 12. členom ZOFVI-H poteče
mandat s potekom mandata sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-6/97
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010

1789.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna
šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola
Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa
Ukoviča Podgrad, Osnovna šola Rudija
Mahniča Brkinca Pregarje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 40., 41. in
140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G, 58/09 – ZOFVI-H), 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic,
št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

1790.

Sklep o izločitvi enote Vrtec iz javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in njenem
organiziranju v samostojni zavod

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic,

Uradni list Republike Slovenije
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št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne
objave časopisa Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine
Ilirska Bistrica na 32. seji dne 22. 4. 2010 sprejel

36/07) je na predlog Javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica Občinski svet Občine na 28. redni seji dne
30. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o izločitvi enote Vrtec iz javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola
Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in njenem
organiziranju v samostojni zavod

SKLEP
o višini cen programov v Javnem
vzgojnovarstvenem zavodu
Vrtec Ivančna Gorica

1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: OŠ
A. Žnideršiča), s sedežem Rozmanova ulica 25 b, 6250 Ilirska
Bistrica se izloči enota Vrtec.
2. člen
Izločena enota iz prejšnjega člena se organizira v samostojni zavod: Vrtec Ilirska Bistrica, s sedežem Vilharjeva cesta
13 a, 6250 Ilirska Bistrica.
3. člen
Premoženje s katerim upravlja dosedanji zavod OŠ A. Žnideršiča Ilirska Bistrica in se uporablja za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje, preide na novo organizirani zavod Vrtec
Ilirska Bistrica z delitveno bilanco po zaključnem računu OŠ A.
Žnideršiča na dan 31. 8. 2010.
Delavci OŠ A. Žnideršiča, ki opravljajo delo v enoti Vrtec,
nadaljujejo delo v zavodu Vrtec Ilirska Bistrica na podlagi števila oddelkov v šolskem letu 2010/2011 in na podlagi potrjene
sistemizacije, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, predvidoma s 1. 9. 2010.

1. člen
Cene programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu
Vrtec Ivančna Gorica znašajo od 1. 4. 2010 dalje mesečno:
Dnevni program
1) I. starostna skupina
2) II. starostna skupina
3) Otroci s posebnimi potrebami

2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa
odšteje znesek za neporabljena živila. Dnevni strošek prehrane
za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 1,58 EUR.
Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje
neporabljena živila za vsak dan odsotnosti v sorazmerni višini
plačila za program vrtca.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2010 dalje.
Št. 602-0006/2010
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2010

4. člen
Vrtec Ilirska Bistrica prevzame pravice in obveznosti nastale v zvezi z delovanjem OŠ A. Žnideršiča – enota Vrtec na
podlagi knjigovodskega prenosa bilance stanja na dan 31. 8.
2010.
5. člen
Vrtec Ilirska Bistrica začne z opravljanjem dejavnosti predšolske vzgoje po vpisu v sodni register in razvid zavodov vzgoje
in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport, v skladu
z zakonom in odlokom o ustanovitvi, predvidoma s 1. 9. 2010.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-17/2010
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

IVANČNA GORICA
1791.

Sklep o višini cen programov v Javnem
vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna
Gorica

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05
– UPB2, 25/08, 98/09) in 16. člena Statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 89/04 in

cena/otroka
455,98 €
343,51 €
952,65 €.

Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

KANAL
1792.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Deskle

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl.US, 76/08, 79/09),
3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94,
8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.
in 65/09 – popr.) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06, in Uradni list
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči
na seji dne 15. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Deskle
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Deskle (Uradno glasilo – Primorske novice, št. 4/97, št. 39/05
ter Uradni list RS, št. 4/08, v nadaljevanju: odlok) se spremeni
11. člen tako, da se glasi:
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»Zavod upravlja 11- članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Kanal ob Soči.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov
tako, da imajo:
– 2 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo osnovno
šolo,
– 1 predstavnika starši, katerih otroci obiskujejo vrtec.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo:
– delavci šole 3 predstavnike,
– delavci vrtca 1 predstavnika,
– 1 predstavnika delavci šole ali vrtca, glede na večje število
na volitvah pridobljenih glasov.
Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma
izvoljeni vsi predstavniki.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Osebe, ki opravljajo funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
ravnatelja, v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ne morejo
voliti in biti izvoljeni oziroma imenovani v svet zavoda.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s
statusom otroka.«
2. člen
Spremeni se 34. člen odloka tako, da se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremično stvarno premoženje:
– stavba osnovne šole in vrtca Deskle s funkcionalnimi
površinami,
– Športna dvorana Deskle in zunanje športne površine pri
osnovni šoli Deskle.
Zavodu se daje v upravljanje tudi premično stvarno premoženje v zgoraj navedenih stavbah, katerih lastnik je ustanovitelj.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje, ki je last ustanovitelja in ga ima zavod v upravljanju, ter drugo premoženje s
skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je
zavod odgovoren ustanovitelju.
Premoženje s katerim upravlja javni zavod je last Občine
Kanal ob Soči.
Javni zavod upravlja s premoženjem v skladu s pogodbo,
s katero je bilo premoženje preneseno v upravljanje javnemu
zavodu.
Javni zavod lahko v skladu z veljavnimi predpisi daje v
uporabo stvarno premoženje v času, ko ga sam ne potrebuje za
izvajanje svoje dejavnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0144-0003/2010-1
Kanal ob Soči, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

KRANJ
1793.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna
energetska agencija Gorenjske (LEAG)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
100/08 – odločba US RS), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter
18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)
je svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 21. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG)
1. člen
Spremeni se 17. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) (Uradni list
RS, št. 27/09) in se po novem glasi:
»Pogoji in postopek za imenovanje direktorja
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem oziroma II. st. po bolonjskem
programu, ekonomske, organizacijske, pravne ali naravoslovno-tehnične smeri,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju mreženja in
odnosov z javnostmi, poznavanje strategij in programov na
področju trajnostnega energetskega razvoja,
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju obnovljivih
virov (OVE) in učinkovite rabe energije (URE),
– znanje slovenskega jezika na srednji ravni (primerljiva
z nivojem B2),
– znanje angleškega jezika na višji ravni (najmanj nivo B2),
– izkušnje z mednarodnimi projekti,
– organizacijske sposobnosti vodenja manjših ekip.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po njegovem sprejemu.
Št. 014-14/2009-28-(42/01)
Kranj, dne 21. aprila 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

1794.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in
127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08) in
18. člena Statuta Mestne občine Kranj je Svet Mestne občine
Kranj na 36. seji dne 21. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
1. člen
V 2. členu se doda zadnji stavek, ki se glasi: »V letu 2010
se z zaključkom del na kompleksu Khislstein sedež muzeja seli
na Tomšičevo ulico 42.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 3. členu se za drugi stavek doda nov stavek, ki se glasi:
»Gorenjski muzej je osrednji nosilec galerijske dejavnosti v
Kranju in širše, Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno
umetnost pa v njegovi sestavi izvaja dejavnost nacionalnega
pomena.«
V zadnjem stavku 3. člena se črta beseda »dediščino« in
se nadomesti z besedami »svojo dejavnost«.

Št.

5. člen
V 25. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– Lovski dvorec (Tomšičeva 42), s pripadajočimi parcelnimi številkami. Parcele so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku
Okrajnega sodišča v Kranju, vložna številka 55;«
V drugi alineji 25. člena se besedna zveza »brez parka
in dvorišča« črta in nadomesti z besedno zvezo »s parkom in
dvoriščem«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-11/2010-1-47/12
Kranj, dne 21. aprila 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

LJUBLJANA
1795.

Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu
za območje Njegoševe ceste v Ljubljani

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 38. seji dne 19. 4.
2010 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o lokacijskem načrtu za območje
Njegoševe ceste v Ljubljani
(Uradni list RS, št. 79/06 in 96/06 – popravek)
I.
V Odloku o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe
ceste v Ljubljani (Uradni list RS, št. 79/06 in 96/06 – popravek)
je 22. člen razumeti tako, da so v četrti alineji podnaslova »maksimalni gabariti« določeni vertikalni gabariti največji, tako da
ima lahko objekt I (PH KC) lahko največ 3 kletne etaže, pritličje
in največ 8 nadstropij.

Stran
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II.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3505-10/2010-7
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3. člen
V 4. členu se spremeni sedež javnega zavoda, in sicer je
po novem »Tomšičeva 42, Kranj«.
4. člen
V tretjem odstavku 6. člena se v 10. vrstici za besedo
»Bled« doda »Gorje«.
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1796.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 –
ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09 in 109/09) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na
38. seji dne 19. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 78/00 in
66/05 in 94/08) se 52. člen spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(prometna signalizacija in oprema na občinskih cestah)
Prometno signalizacijo in opremo na občinskih cestah
postavlja, zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje upravni organ.
Na občinskih cestah na območju MOL se sme po sistemu
MOLIS (Mestna Občina Ljubljana Informacijski Sistem) postavljati turistična in druga obvestilna signalizacija samo v skladu
s predpisi o prometni signalizaciji.
O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za
postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije odloča
upravni organ. Zahtevi za izdajo dovoljenja je treba priložiti elaborat o postavitvi signalizacije. Upravni organ ima pravico do
povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, za vzdrževanje
in odstranitev signalizacije za lamele modre barve za hotele in
lamele sive barve za pomembna poslovno-trgovska središča in
objekte v naselju, predpisanih s pravilnikom, ki ureja prometno
signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
Letna višina stroškov postavitve, vzdrževanja in odstranitve
iz prejšnjega odstavka tega člena je odvisna od velikosti lamele in
kategorije občinske ceste, na kateri je postavljena, in znaša na:
1) Glavnih mestnih cestah za:
– malo lamelo 300 eurov,
– srednjo lamelo 700 eurov in
– veliko lamelo 1200 eurov.
2) Lokalnih cestah med naselji v MOL in med naselji v
MOL in med naselji v sosednjih občinah 75 odstotkov zneska
iz prejšnje alineje.
3) Zbirnih mestnih cestah ali zbirnih krajevnih cestah
75 odstotkov zneska iz prve alineje.
4) Mestnih cestah ali krajevnih cestah 50 odstotkov zneska iz prve alineje.
5) Javnih poteh ali javnih poteh za kolesarje 25 odstotkov
zneska iz prve alineje.
Izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest lahko spreminja prometno signalizacijo in opremo le
s predhodnim soglasjem upravnega organa.«
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2. člen
V prvem in tretjem odstavku 59. člena se besedilo
»350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.500 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 eurov«.
3. člen
V 60. členu se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z
besedilom »420 eurov«.
4. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo »350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.500 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 eurov«.
5. člen
V prvem in drugem odstavku 62. člena se besedilo
»350.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.500 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »420 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Upravni organ izda po uradni dolžnosti dovoljenja iz tretjega odstavka 52. člena tega odloka v roku treh mesecev za
že postavljene lamele modre barve za hotele in lamele sive
barve za pomembna poslovno-trgovska središča in objekte za
obveščanje na turistični in drugi obvestilni signalizaciji. Stranka
mora povrniti stroške za postavitev, vzdrževanje in odstranitev
signalizacije.
7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka v Odloku o posebni in podrejeni
rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99, 108/03 – obvezna
razlaga, 73/04 in 66/07) prenehajo veljati v 2. členu peta alineja
pri pojmu »posebna raba cest« in druga alineja pri pojmu »posebna raba zelenih površin«, v 5. členu šesta alineja prvega
odstavka, naslov pred 18. členom, 18. člen in »Tarifa št. 4« v
Taksni tarifi.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2008-10
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

1797.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09,
64/09 – popr. in 65/09 – popr.) ter 20. člena Statuta Občine
Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 16/04 – uradno
prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)

Uradni list Republike Slovenije
sta Občinski svet Občine Domžale na 33. seji dne 24. 3. 2010
in Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 38. seji dne 19. aprila 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole
Dragomelj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Dragomelj (Uradni list RS, št. 25/06,
51/07, in Uradni vestnik Občine Domžale, št. 2/06, 8/07) se
5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti
so:
– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom,
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi,
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J/58.190 Drugo založništvo,
– J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
– N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 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,
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje,
– R/91.011 Dejavnost knjižnic,
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov,
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
2. člen
V drugi alineji tretjega odstavka 9. člena se beseda »tri«
nadomesti z besedo »pet«.
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
Uradnem vestniku Občine Domžale ter začne veljati naslednji
dan po zadnji objavi.
Št. 603-44/2005-40
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
Št. 0072-7/2010
Domžale, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Domžale
Toni Dragar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1798.

Sklep o izločitvi podružnice Zgornji Kašelj
iz Osnovne šole Polje in organiziranju
podružnice kot samostojne Osnovne šole
Kašelj

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 ZJZP), prvega odstavka 41. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 –
popr.), 3. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih
osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03 in
61/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 38. seji dne 19. 4. 2010
sprejel

SKLEP
o izločitvi podružnice Zgornji Kašelj iz Osnovne
šole Polje in organiziranju podružnice
kot samostojne Osnovne šole Kašelj
1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Polje, Polje 358, Ljubljana, se izloči Podružnica Zgornji
Kašelj, ki deluje na lokaciji Kašeljska cesta 119 a, Ljubljana.
2. člen
Izločena podružnica šole iz 1. člena tega sklepa se organizira kot samostojni javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Kašelj.
3. člen
Celotno premoženje Mestne občine Ljubljana na lokaciji
podružnice šole iz 1. člena tega sklepa, s katerim je upravljala
Osnovna šola Polje, se prenese v upravljanje novoustanovljenem javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu Osnovna šola
Kašelj.
4. člen
Delavce podružnice šole iz 1. člena tega sklepa prevzame
Osnovna šola Kašelj.
5. člen
Osnovna šola Kašelj prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem Osnovne šole Polje, v obsegu, ki se
nanaša na izločeno podružnico šole iz 1. člena tega sklepa.
6. člen
Vse pravice in obveznosti v zvezi z izločitvijo podružnice šole ter organiziranja podružnice šole kot samostojnega
zavoda Osnovne šole Kašelj se uredijo v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne
šole Kašelj.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Kašelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-213/2007-59
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Št.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Ljubljana za volilno leto 2010

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D
in 105/08 – odločba US) in 27. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 38. seji dne
19. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana
za volilno leto 2010
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni
občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) za volilno leto 2010.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v mestni svet ne smejo
preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v
MOL.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v
MOL. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca
v MOL.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane mestnega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 eurov za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu
in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila volilnih
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja,
sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do
povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila mestnemu svetu
in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v mestni svet
ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna MOL 30. dan po predložitvi
poročila mestnemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2010-2
Ljubljana, dne 19. aprila 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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1800.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o splošnih merilih
in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev
za Občino Vrhnika, veljavnih za območje
Občine Log - Dragomer

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 7. člena
Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je
župan Občine Log - Dragomer sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih
ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, veljavnih
za območje Občine Log - Dragomer
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev odloka
22. člen Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih
ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99,
Naš časopis, št. 292/03), ki se na podlagi 125. člena Statuta
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) uporablja tudi
v Občini Log - Dragomer
v 22. členu določa pogoje za oblikovanje enodružinskih
stanovanjskih objektov, in sicer:
– tloris: razmerje stranic najmanj 1: 1,4;
– višina: največ P+1+M, kolenčni zid največ 80 cm, oziroma P+M, kjer je možno visoko pritličje, če teren drugačne kleti
ne dopušča, kolenčni zid največ 80 cm;
– streha: dvokapnica z naklonom strešin 35–45 stopinj,
smer slemena v vzdolžni smeri objekta;
– garaže in ostali pomožni deli objekta naj bodo praviloma
načrtovani v sklopu objekta.
Investitorja Nevija Tomše in Erik Tomše, Cesta v Hrastje 1, 1358 Log pri Brezovici, sta dala pobudo, da se 22. člen
odloka spremeni tako, da je v primeru, da je višina objekta P +
M, kolenčni zid lahko največ 120 cm.
Določilo odloka je v delu, na katerega se nanaša pobuda in
ki opredeljuje »visoko pritličje« in klet, nejasno. Pri gabaritu P+M
je omejitev kolenčnega zidu do višine 80 cm nepotrebna, saj je
v prvem stavku druge alineje določeno, da je višinski gabarit
lahko P+1+M, ob sicer enakem kolenčnem zidu (do 80 cm). Pri
višinskem gabaritu P+M bi bil kolenčni zid lahko tudi višji.
2. Območje sprememb
Območje sprememb odloka zajema območje Občine Log
- Dragomer v delu, ki je namenjeno stanovanjski gradnji.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve pridobi in financira Občina Log - Dragomer.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka
Obrazložitev skrajšanega postopka
Odlok se na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem
načrtovanju sprejema po skrajšanem postopku. Spremembe
se nanašajo le na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo
na celovitost načrtovanjih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se rok za predložitev smernic
in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne
razgrnitve.
Roki:
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev odloka:
5 dni,
– pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave
celovite presoje vplivov na okolje: 15 dni,
– dopolnitev osnutka: 5 dni,
– javna razgrnitev in javna obravnava: 15 dni,
– priprava predloga osnutka sprememb in dopolnitev odloka: 5 dni,
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– pridobitev mnenj: 15 dni,
– potrditev predloga sprememb in dopolnitev odloka:
15 dni.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz
svoje pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice iz svoje
pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
6. Objava
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Sklep se objavi tudi spletni strani Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si) in pošlje Ministrstvu za okolje in
prostor.
Št. 3500-2/2010
Dragomer, april 2010
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

LOŠKI POTOK
1801.

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok
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 15. člena Statuta Občine Loški Potok je občinski
svet na 17. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Loški Potok za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok
za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok 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 Loški
Potok za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto
2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0027/2010
Loški Potok, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
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Št.

Priloga
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.
70

C.
Zaključni
račun 2009

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

3.157.866

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.488.975

DAVČNI PRIHODKI

1.465.651

700 Davki na dohodek in dobiček

1.330.511

703 Davki na premoženje

61.589

704 Domači davki na blago in storitve

73.551

71

23.324

NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg.sredstev
74

TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
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

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 osebam,
ki niso proračunski upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

5.394
459
572
16.899
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RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

0

ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

38.015

55

ODPLAČILA DOLGA

38.015

550 Odplačila domačega dolga

38.015

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–38.015

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)

–188.972

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

0

67.386

3.660
833

1802.

2.827
1.665.231
836.295
828.936
2.968.894

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na
17. redni seji dne 22. 4. 2010

363.954

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2010

105.711
17.395
215.014
23.734
2.100
680.738

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS,
št. 121/08) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»
A.

272.663
1.890.891
1.890.891
33.311
29.093
4.218

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

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

188.972

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

373.584
34.491

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški
Potok za leto 2010

I.
70

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

4.102.064

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.781.358

DAVČNI PRIHODKI

1.750.628

700 Davki na dohodek in dobiček

1.627.965

703 Davki na premoženje

48.840

704 Domači davki na blago in storitve

73.823

71

30.730

NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

0

Rebalans
proračuna
2010-I

72

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg.sredstev
74

TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij

5.200
400
1.000
24.130
6.000
6.000
2.314.706
396.563
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev EU

1.918.143

II.

SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43)

4.242.887

40

TEKOČI ODHODKI

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

342.255

195.880

409 Rezerve

7.100

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

Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

19.428

1.577

TEKOČI TRANSFERI

Št. 410-0062/2009-I
Loški Potok, dne 22. aprila 2010

118.270

403 Plačila domačih obresti

41

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2010.

740.954
386.430
34.771
319.753
3.114.552
3.114.552
45.126

431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso proračunski upor.

29.700

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

15.426

1803.

Odlok o spremembi Odloka o vzreji psov
in obveznostih pri vzdrževanju čistoče
javnih površin

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 79/09), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 14/07),
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06), Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86, in Uradni list RS,
št. 17/91, 29/95, 89/99, 16/04, 120/06, 17/08) ter 15. člena Statuta
Občine Loški potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet
Občine Loški Potok na 17. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o vzreji psov
in obveznostih pri vzdrževanju čistoče
javnih površin
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin (Uradni list RS,
št. 39/02).
2. člen
Črta se 11. člen tega odloka.

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

4. člen
V 13. členu se znesek »50.000,00 SIT« zamenja z
»210,00 EUR.«

VI.

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

0

5. člen
V 14. členu se znesek »100.000,00 SIT« zamenja s
»420,00 EUR.«

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

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

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

C.

–140.823

RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

77.519

55

ODPLAČILA DOLGA

77.519

550 Odplačila domačega dolga

77.519

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–77.519

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

140.823

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

0

218.342
«

3. člen
V 12. členu se znesek »15.000,00 SIT« zamenja s
»65,00 EUR.«

Št. 322-01/02-1
Loški Potok, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

NOVA GORICA
1804.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Nova Gorica za leto 2009

Na podlagi 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 in 49/09) in 33. člena Zakona
o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07
in 57/08) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
22. aprila 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Nova Gorica za leto 2009.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2009 naslednje podatke:
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

33.450.576

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

30.330.365

DAVČNI PRIHODKI

21.188.067

700 Davki na dohodek in dobiček

15.574.337

70

71

74

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.998.152

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.806.949

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

1.166.871

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

1.640.077

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

1.191.573

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

1.171.460

9.876.462

NEDAVČNI PRIHODKI

9.142.299

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

7.459.775

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

445.365

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

445.365

750 Prejeta vračila danih posojil

102.707

751 Kupnine iz naslova privatizacije

270.859

711 Takse in pristojbine

10.303

712 Globe in druge denarne kazni

79.845

KAPITALSKI PRIHODKI

21.426
1.570.949
113.226

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

19.875

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

93.351

PREJETE DONACIJE

14.487

730 Prejete donacije iz domačih virov

14.487

TRANSFERNI PRIHODKI

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

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

2.959.453

V.

44

615.225

2.344.228
33.045

410 Subvencije

281.716

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

600.950

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

50

TEKOČI TRANSFERI

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

VII.

409 Rezerve

882.666

ZADOLŽEVANJE (500+501)

8.111.906

5.459.694

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

RAČUN FINANCIRANJA

2.149.479

402 Izdatki za blago in storitve

882.666

C.

TEKOČI ODHODKI

354.734

71.799

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

33.045
32.259.004

752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

VI.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

41

8.998.152

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

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
40

5.071.273

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.406.824

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

II.

413 Drugi tekoči domači transferi

704 Domači davki na blago in storitve

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

78

III.

5181

4.206.905

714 Drugi nedavčni prihodki

73

43

Stran

703 Davki na premoženje

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

42
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IX.

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

–437.301

754.271

148.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

12.341.997

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–1.191.573

487.184

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

5.212.945

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1.570.594

448.920

2. člen
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica
izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2009 naslednje spremembe:

5182 /

Stran

Št.
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Prihodki
Odhodki
Razlika
Prenos sredstev na računu iz leta 2008
Razlika na računu za prenos v leto 2010

Uradni list Republike Slovenije
148.607 €
223.089 €
–74.482 €
75.047 €
565 €.

3. člen
Sistem Enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Nova Gorica izkazuje za leto 2009:
Prihodki
Odhodki
Razlika
Prenos sredstev iz leta 2008
Razlika za prenos v leto 2010

17.256 €
17.386 €
–130 €
709 €
576 €.

4. člen
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2010
Nova Gorica, dne 22. aprila 2010

768.000
525.000

60.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

60.000

TRANSFERNI PRIHODKI

6.204.158

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.110.076

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

4.094.082

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

40

TEKOČI ODHODKI

8.905.579

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.202.212

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05, 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02,
25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne 22. aprila 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2010

42
43

glasi:

»
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

38.986.258

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

32.197.100

DAVČNI PRIHODKI

21.439.200

700 Davki na dohodek in dobiček

15.560.000

70

71

III.

703 Davki na premoženje

4.354.200

704 Domači davki na blago in storitve

1.525.000

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

10.757.900
9.846.400

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena odloka, ki se pravilno

I.

500.000

PREJETE DONACIJE

402 Izdatki za blago in storitve
Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2010

25.000

II.

Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

1805.

30.000

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74

100.000

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

13.500

41.827.449

370.096
5.711.027
8.078
614.166
12.701.730
506.324

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

5.110.363

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1.575.704

413 Drugi tekoči domači transferi

5.509.339

INVESTICIJSKI ODHODKI

16.030.623

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

16.030.623

INVESTICIJSKI TRANSFERI

4.189.517

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

359.119

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

3.830.398

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)

–2.841.191

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

–2.863.113

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

10.589.791

Uradni list Republike Slovenije

Št.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

107.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

107.000

750 Prejeta vračila danih posojil

32.000

752 Kupnine iz naslova privatizacije

75.000

V.

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

854.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

854.000

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

854.000

VI.

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

5183

1. člen
V 1. členu Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova
Gorica (Uradno glasilo, št. 7/70, 4/75, 14/79, 11/80, 10/81, 4/88,
5/92, 9/93, in Uradne objave, št. 9/00) (v nadaljevanju: odlok)
se doda nova točka, ki se glasi:
»– Ulica Šantlovih (povezovalna cesta med Erjavčevo
ulico, Streliško potjo in Škrabčevo ulico).«
2. člen
Območna geodetska uprava Nova Gorica skrbi za izvajanje tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-4/2009
Nova Gorica, dne 22. aprila 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

–747.000

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

2.500.000

50

ZADOLŽEVANJE

2.500.000

500 Domače zadolževanje

2.500.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

115.000

55

ODPLAČILO DOLGA

115.000

550 Odplačilo domačega dolga

115.000

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.385.000

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

2.841.191

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

–1.203.191

1.203.191
«

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-14/2009
Nova Gorica, dne 22. aprila 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

1806.

Stran

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov
v mestu Nova Gorica

B.

75

37 / 7. 5. 2010 /

Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic
in trgov v mestu Nova Gorica

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter
o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list RS, št. 25/08), Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic
ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08)
in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne
objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. aprila 2010 sprejel

OSILNICA
1807.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Osilnica za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLSUPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo
– UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in
14/10 – Odl. US), 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 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni
list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica
na 25. redni seji dne 23. 4. 2010 na predlog župana sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica
za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Osilnica za leto 2009, ki zajema vse prihodke in druge
prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna Občine Osilnica za leto 2009.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu
proračuna Občine Osilnica za leto 2009 so znašali:
A.

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

I.

70

v eurih
Realizacija
2009

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

760.887

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

341.533

DAVČNI PRIHODKI
(700 + 703 + 704 + 706)

311.777

700 Davki na dohodek in dobiček

293.197

Stran

5184 /

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

NEDAVČNI PRIHODKI
(710 + 711 + 712 + 713 + 714)
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

72

74

78

III.

0

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

B.

29.756

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

130.000

ZADOLŽEVANJE

130.000

10.669
7.911

4.093
168
0
15.607

714 Drugi nedavčni prihodki

9.888

KAPITALSKI PRIHODKI
(720 + 721 + 722)

1.173

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

Uradni list Republike Slovenije

1.173

PREJETE DONACIJE (730 + 731)

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

418.181

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

418.181

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

0

–29.025

II.

SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)

789.912

50

40

TEKOČI ODHODKI
(400 + 401 + 402 + 403 + 409)

500 Domače zadolževanje

130.000

268.524

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

8.525

55

ODPLAČILA DOLGA

8.525

550 Odplačila domačega dolga

8.525

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

41

66.545
10.248

403 Plačila domačih obresti

1.491

409 Rezerve

3.500

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

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

104.383

9009 Splošni sklad za drugo

104.383

186.740

99.712
0
43.756
8.670
47.286
0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

418.176

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

418.176

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)

3.500

29.025

3. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2009 ter njihova
realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2010-7
Osilnica, dne 23. aprila 2010

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

3.500

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

0

92.450
121.475

Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

POSTOJNA
1808.

73

Odlok o zaključnem računu Občine Postojna
za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 98. 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, 56/02 – ZJU in
127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 31/07) je Občinski svet Občine Postojna na 25. seji
dne 19. 4. 2010 sprejel

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Postojna je sestavljen
iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi
prejemki in izdatki proračuna Občine Postojna za leto 2009 so
bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki
proračuna Občine Postojna za leto 2009.
Konto

Opis

74

78

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

70

119.373

7300 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV ZA TEKOČO
PORABO

25.201

7301 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV ZA INVESTICIJE

94.172

TRANSFERNI PRIHODKI

4.453.308

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

1.457.171

741 PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

2.996.137

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

4.753.716

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

1.006.849

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

Realizacija
2009

402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

18.143.226

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

12.847.307

409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

9.453.397
7.689.487

410 SUBVENCIJE

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

1.294.247

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

41

469.663

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

3.393.909

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

2.102.009
50.294

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

49.013

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

1.185.214

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

723.239

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

189.960

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

42

7.379

712 DENARNE KAZNI

533.279

0

II.

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

72

119.373

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

40

706 DRUGI DAVKI
71

PREJETE DONACIJE (730+731)

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

5185

787 PREJETA SREDSTVA OD
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

Stran

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

ODLOK
o zaključnem računu Občine Postojna
za leto 2009
1. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2009.
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TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

18.439.935

163.751
3.419.979
146.137
17.000
4.209.082
54.733
2.431.885

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

772.060

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

950.404

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

8.912.264

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

8.912.264

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

564.872

430 INVESTICIJSKI TRANSFER
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

562.009

4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI
NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM

191.614

4311 INVESTICIJSKI TRANSFERI
JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM
KI SO V LASTI DRŽAVE ALI OBČIN

344.596

4314 INVESTICIJSKI TRANSFERI
POSAMEZNIKIM

25.799

5186 /

Stran

III.

Št.

37 / 7. 5. 2010

Uradni list Republike Slovenije
1809.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

2.864

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)

–296.708

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.

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

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440 DANA POSOJILA

VI.

VII.

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

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

0

SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS
ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN
DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)

–296.708

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 IX.

ODPLAČILA DOLGA (550)

250.802

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

250.802

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)
= (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

–250.802

–547.511
895.095

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-6/2010-7
Postojna, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa
opremljanja (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07)
je Občinski svet Občine Postojna na 25. seji dne 19. 4. 2010
sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta Postojnska jama in podlage
za odmero komunalnega prispevka

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

44 V.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta Postojnska jama
in podlage za odmero komunalnega prispevka

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Postojnska jama (Uradni list RS,
št. 93/07) v nadaljevanju: OPPN, sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč – v nadaljevanju: program opremljanja,
št. proj. 022-106/09, ki ga je izdelalo podjetje Ipsum, d.o.o., v
februarju 2010. Upoštevana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so
navedeni v programu opremljanja.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– investicije v gradnjo komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Občina komunalni prispevek za obstoječo komunalno
opremo na območju OPPN odmeri na podlagi Odloka o komunalnem prispevku (Uradni list RS, 107/07).
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema ter oprema
iz 6. člena tega odloka je prikazana v grafičnih prilogah, ki so
sestavni del projektne dokumentacije, na podlagi katere je bil
narejen program opremljanja.
5. člen
Vsota obračunskih stroškov načrtovanih investicij in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo so skupni
obračunski stroški. Obračunski stroški so določeni po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet komunalne
opreme stavbnega zemljišča.
6. člen
Stroški za izgradnjo novega elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja niso všteti v obračunske stroške
investicij.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju
je višina obračunskih stroškov investicije in višina obračunskih
stroškov za obstoječo komunalno opremo.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

8. člen
Del komunalnega prispevka, ki zajema plačilo obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo, se odmeri
na podlagi Odloka o komunalnem prispevku (Uradni list RS,
št. 107/07).
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
9. člen
Skupni stroški investicij v komunalno opremo obsegajo stroške za pridobitev zemljišč, stroške za pripravo zemljišč in stroške
za gradnjo nove komunalne opreme na območju OPPN.
Skupni stroški investicije znašajo 4.500.941,43 € (brez
DDV).
IV. OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE
10. člen
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna
tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih
virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega
proračuna.
V obračunskih stroških investicije ni upoštevan strošek
izgradnje komunalnih omrežij, ki niso v upravljanju občinske obvezne gospodarske javne službe in na njih ni obvezen priklop.
Obračunski stroški investicije so enaki skupnim stroškom
investicij v komunalno opremo, zmanjšanim za vrednost izgradnje elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja,
rekonstrukcije državne ceste na območju OPPN in vrednost
izgradnje opreme na območju, ki ne spada med gospodarsko
javno infrastrukturo v upravljanju Občine Postojna.
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Stran

5187

11. člen
Za odmero komunalnega prispevka zavezancem je potrebno obračunske stroške investicije preračunati na enoto
mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka za investicijo
so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo
objekta in na neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
12. člen
Obračunski stroški investicij v komunalno opremo zajemajo
stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo
javne komunalne infrastrukture, ki se neposredno nanaša na
območje OPPN. Komunalna oprema s širšim javnim pomenom,
ki ni predmet obračunskih stroškov, je navedena v 6. členu.
Obračunski stroški investicij v komunalno opremo znašajo
2.305.980,80 € (brez z DDV).
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV INVESTICIJE
NA ENOTO MERE
13. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov
investicije, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka
zavezancem, sta kvadratni meter parcele, opremljene z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in
kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Površina gradbenih parcel, določenih v OPPN, znaša
20.058 m2. Neto tlorisna površina predvidenih novih objektov in
objektov, za katere je predvidena rekonstrukcija ali sprememba
namembnosti, ocenjeno znaša 27.490 m2.

Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prvega odstavka tega člena je:
– kvadratni meter parcele objekta
Površina gradbenih
parcel [m2]

Obračunski stroški [€]

Cena opremljanja
na površino Cp [€/m2]

Ceste in cestna razsvetljava

20.058

1.298.844,90

64,75

Padavinska kanalizacija

20.058

242.264,00

12,08

Fekalna kanalizacija

20.058

174.061,95

8,68

Vodovod

20.058

237.629,95

11,85

Ostalo (zemljišča, projekti, nadzor ...)

20.058

353.180,00

17,61

2.305.980,80 €

114,97 €/m2

Skupaj brez DDV
Vse vrednosti so brez DDV.
– neto tlorisno površino objekta
Neto tlorisna površina
objektov [m2]

Obračunski stroški [€]

Cena opremljanja
na površino Ct [€/m2]

Ceste in cestna razsvetljava

27.490

1.298.844,90

47,25

Padavinska kanalizacija

27.490

242.264,00

8,81

Fekalna kanalizacija

27.490

174.061,95

6,33

Vodovod

27.490

237.629,95

8,64

Ostalo (zemljišča, projekti, nadzor ...)

27.490

353.180,00

12,85

2.305.980,80 €

83,88 €/m2

Skupaj brez DDV
Vse vrednosti vključujejo DDV.

Stran

5188 /

Št.
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Skupni obračunski stroški investicije:
– na m2 parcele objekta je 114,97 €,
– na neto tlorisno površino objekta pa 83,88 €.
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
14. člen
Zavezanec za plačilo dela komunalnega prispevka za
investicijo v novo komunalno opremo (v nadaljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik
objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali
povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo
namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega
dovoljenja.
2. Izračun komunalnega prispevka
15. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo skupni obračunski stroški, ki so seštevek obračunskih stroškov za
obstoječo komunalno infrastrukturo (nadomestitveni stroški)
in obračunskih stroškov investicije (določbe 8., 10., 11. in
12. člena tega odloka).
16. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka so:
– razmerje med merilom parcele objekta in merilom
neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je
0,5:0,5 (Dp:Dt);
– faktor dejavnosti (Kdejavnost) se za posamezne vrste
objektov določi glede na dejavnost v objektu. Določi se povprečni faktor, utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti
v objektu. Faktor dejavnosti se določi skladno z Odlokom o
komunalnem prispevku (Uradni list RS, št. 107/07);
– olajšav za zavezance ni.
17. člen
Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (Dp * Cp * Aparcela + Dt * Ct * Atlorisna* Kdejavnost) * i
pri čemer je:
KP
– komunalni prispevek
Aparcela – površina parcele objekta (m2)
Atlorisna – neto tlorisna površina objekta (m2)
i
– letni povprečni indeks podražitev, ki jih objavlja
GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za področje nizkih gradenj
– cena opremljanja glede na površino parcele objekCp
ta (€/m2)
– cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
Ct
stavbe (€/m2)
– delež površine parcele pri izračunu (0,5)
Dp
– delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,5)
Dt
Kdejavnost – faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste
objektov glede na dejavnost (od 0,7 do 1,3).
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja
tega odloka o programu opremljanja.
20. člen
Program opremljanja s prilogami, proj. št. 022-106/09
podjetja IPSUM d.o.o. je na vpogled na sedežu Občine Postojna.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

1810.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
in izdajanju javnega glasila Občine Postojna

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – UPB1) in petega odstavka 13. člena ter 16. člena
Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski
svet Občine Postojna na 25. seji 14. 4. 2010 dne sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju
javnega glasila Občine Postojna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 58/07 in 73/07) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»Ime glasila je “Prepih”.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 14. aprila 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

3. Pogodba o opremljanju
18. člen
Komunalno opremo stavbnih zemljišč zagotovi Občina
Postojna.
V primeru, da komunalno opremo gradi investitor, ki je
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku,
se z njim sklene posebna pogodba o opremljanju, s katero se
uredijo obveznosti med Občino Postojna in investitorjem.
Vsebine pogodbe o opremljanju izhaja iz 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju.

SLOVENJ GRADEC
1811.

Sklep o izvzemu iz javnega dobra št. 15.1-558

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1), v zvezi z razpolaganjem
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine
Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 34. seji dne 19. 4. 2010 sprejel naslednji
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S K L E P: (15.1-558)
1. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša,
da se zemljišče s par. št. 307/2, pripisano pri zemljiškoknjižnem vložku 1542 k.o. Slovenj Gradec, v velikosti 230,00 m2
in zemljišče s par. št. 307/3, pripisano pri zemljiškoknjižnem
vložku 1542 k.o. Slovenj Gradec, v velikosti 23,00 m2 izvzame
iz režima javno dobro.
2. Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti
značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj
Gradec.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ŠENTJUR
1812.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Šentjur

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08, 76/08 in 79/09), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni
list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) je Občinski svet Občine
Šentjur na 25. redni seji dne 22. aprila 2010 sprejel

ODLOK
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini
Šentjur, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje
lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z
izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Šentjur
(v nadaljevanju: občina).
2. člen
(dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb)
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne
gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
3. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na
podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo
pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih
služb oziroma podrobneje določi:
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– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– 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 načinov
njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj
lokalne gospodarske javne službe.
III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
(lokalne gospodarske javne službe)
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in
izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene
s tem odlokom.
5. člen
(obvezne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje komunalnih odpadkov,
5. prevoz komunalnih odpadkov,
6. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
7. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
8. urejanje in čiščenje javnih površin,
9. vzdrževanje občinskih javnih cest,
10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se
opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
6. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)
Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
2. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob
ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne
ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja,
3. oskrba z energetskimi plini,
4. oskrba s toplotno energijo.
7. člen
(teritorialna zasnova opravljanja lokalnih gospodarskih
javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem
odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno
lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
8. člen
(uporaba javnih dobrin)
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji določenimi z
zakonom ali odlokom občine dostopne vsakomur.
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(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za
posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni
obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne
določa drugače.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
9. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
1. Javno podjetje
10. člen
(javno podjetje)
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več
lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je
mogoče opravljati kot profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim
podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje
Občinskih svet Občine Šentjur. V primeru, da so poleg Občine
Šentjur ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se
lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja občine, ustanovijo ustanoviteljice
javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje
pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega
podjetja.
(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3. in 8. točke prvega odstavka
5. člena in 1. točke 6. člena tega odloka.
2. Koncesija
11. člen
(koncesija)
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki
je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za
del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo,
prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno
koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja
in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona,
ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 4., 5., 6., 7., 9. in 10. točke prvega
odstavka 5. člena in 2., 3. in 4. točke 6. člena tega odloka.
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12. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim
aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od
30 dni in ne daljši od 60 dni.
13. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave
odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
V. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge
na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja
občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih 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 lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne
gospodarske javne službe,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem
za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot
javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih
javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih
služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce
lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve, druge, tretje in pete alineje prejšnjega
odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali
podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
15. člen
(svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 3 člane in ga imenuje

Uradni list Republike Slovenije
občinski svet občine izmed občanov na predlog svetniških
skupin v občini.
16. člen
(pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova
varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih
objektov in naprav v razmerju do občine.
17. člen
(dolžnost sklenitve pogodbe)
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani
izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik
od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero
naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in
naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
18. člen
(obravnava pripomb in predlogov)
(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov dobrin iz naslova
varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s
poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni
od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
19. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
20. člen
(cena proizvoda ali storitve)
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov
izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je
lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim
se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
21. člen
(proračunsko financiranje)
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(uskladitev predpisov)
(1) Občina je dolžna uskladiti predpise in sprejeti nove
predpise v skladu s tem odlokom najkasneje v roku 12 (dvanajstih) mesecev po uveljavitvi tega odloka.
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(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov izdanih
na podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka ostanejo
v veljavi odloki sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 34/95,
60/95, 4/98).
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur (Uradni list RS,
št. 34/95, 60/95, 4/98).
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-13/2010(231)
Šentjur, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

1813.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov Občinskega sveta Občine Šentjur

Na podlagi prvega odstavka 22. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 45/08) in tretjega odstavka 16. člena Statuta Občine Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je
Občinski svet Občine Šentjur na 25. redni seji dne 22. aprila
2010 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Šentjur
1. člen
(1) Ta odlok določa volilne enote za volitve članov občinskega sveta in število članov sveta, ki se volijo v posamezni
volilni enoti.
(2) Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem
načelu.
2. člen
V Občini Šentjur so za izvedbo volitev članov občinskega sveta določene tri volilne enote, v katerih se skupno voli
šestindvajset članov.
1. V prvi volilni enoti, ki zajema območje krajevnih skupnosti Šentjur mesto, Šentjur – Rifnik, Vrbno – Podgrad in
Grobelno, se voli deset članov občinskega sveta.
2. V drugi volilni enoti, ki zajema območje krajevnih
skupnosti Blagovna, Dramlje, Dolga gora in Ponikva, se voli
osem članov občinskega sveta.
3. V tretji volilni enoti, ki zajema območje krajevnih skupnosti Kalobje, Planina pri Sevnici, Loka pri Žusmu, Prevorje
in Slivnica pri Celju, se voli osem članov občinskega sveta.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi volilnih enot za volitve v občinski svet in župana v
Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 66/98).
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010, 2(232)
Šentjur, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

ŠKOFLJICA
1814.

Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu
za območje urejanja VP9/1 in VO9/2

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 1/10) in 2. člena Odloka o ZN za območje urejanja
VP9/1 in VO9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08) je občinski
svet na 33. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VP9/1 in VO9/2
(Uradni list RS, št. 99/02, 112/08)
1. člen
Določbe Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja
VP9/1 in VO9/2 (v nadaljevanju: Odlok) ter 8. in 9. člena istega
Odloka ni mogoče razumeti tako, da jih ne bi bilo možno delno
spremeniti in prilagoditi situaciji na terenu, ki je nastala zaradi
parcelacije zemljišč, ki je potrjena s strani Geodetske uprave.
1. Lokacija objektov na zemljiščih s parc. št. 737/122,
737/126, 737/127, 737/154, 737/303, 737/304, 737/305,
737/306, 737/307, 737/308, 737/309, 737/310, 737/312,
737/314, 737/316, 737/318 in 737/320, vse k.o. Lanišče je v
mejah dela gradbenih enot 5 in OS/7 ter A51 in A52.
2. Dovoz do zemljišč s parc. št. 737/122, 737/126, 737/127,
737/154, 737/307, 737/309, 737/314, 737/316, 737/318 in
737/320 je edino možen po zemljišču parc. št. 737/303 in
737/305, k.o. Lanišče, v skladu z grafično prilogo.
2. člen
Obvezna razlaga je skupaj z grafično prilogo sestavni
del Odloka.
3. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2010
Škofljica, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

1815.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica –
južni del

Skladno z 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 7. in 16. členom Statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 33. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del
I. PREDMET OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
1. člen
Predmet odloka:
(1) S tem odlokom se sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠSE 4/5
Lavrica – južni del.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del je izdelalo podjetje APLAN
d.o.o. Koper, pod številko 02/2006.
2. člen
Vsebina podrobnega prostorskega načrta:
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebujejo tekstualni
in grafični del.
(2) Tekstualni del vsebuje:
– odlok,
– smernice in mnenja pristojnih organov in institucij,
– obrazložitev.
(3) Grafični del vsebuje:
1.0 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske
ureditve v širšem območju (namenska raba prostora)
2.0 Območje podrobnega prostorskega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
3.1 Zazidalna situacija s prikazom tlorisa pritličja
3.2 Zazidalna situacija z ureditvijo zelenih površin
3.3 Značilni prerezi
3.4 Tipologija objektov
4.0 Ureditvena situacija s prikazom vplivov in povezav s
sosednjimi območji
5.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
5.2 Prometna ureditev
6.0 Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave
7.0 Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom
8.0 Načrt parcelacije.
3. člen
Lega območja
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
se nahaja južno od železniške proge in obsega naslednje
parcelne številke v katastrski občini Rudnik: 1911/2, 1912,
1914/1, 1914/2, 1916/13-del, 1916/14, 1916/15-del, 1916/16,
1916/17-del, 1916/18, 1916/20, 1917/1, 1918/2, 1920/1,
1920/10, 2317/2-del.
Površina območja urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del je
24.787,90 m2. Območje namembnosti predvideva prostostoječo gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš in dvodružinskih
stanovanjskih hiš – dvojčkov ter objektov spremljajočih dopolnilnih dejavnosti stanovanjskega okolja, ki niso moteče za
okolico in so tudi sicer ekološko neoporečne.
4. člen
Meja ureditvenega območja
Ureditveno območje leži južno od železniške proge in
poteka po naslednjih parcelnih mejah: na severu po parcelnih
mejah 1920/10, 1920/1, 1917/1; na zahodni strani deloma
meji na odtočni kanal s parc. št. 2317/2 in poteka po parcelnih mejah 1916/13, 1916/14, 1916/15, 1916/17 ter 1916/20;
na južni strani po parcelnih mejah 1916/20, 1914/1, deloma
ob odtočnem kanalu 2317/2 in po parcelni meji 1911/2; na
vzhodni strani ob trasi železniške proge po parcelnih mejah
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Št.

1911/2, 1912, 1918//2 in 1917/1, vse k.o. Rudnik. Grafično
je meja prikazana na katastrskem in geodetskem načrtu iz
2. člena tega odloka.
II. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE
V PROSTOR

segi:

5. člen
Dopustni posegi in namembnost znotraj območja OPPN:
(1) V ureditvenem območju so predvideni naslednji po-

– gradnja enostanovanjskih objektov in dvostanovanjskih
objektov – dvojčkov;
– sanacija dela terena;
– urejanje prometnih površin;
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture;
– urejanje zelenih površin.
(2) Ureditveno območje je namenjeno prostostoječi gradnji enodružinskih stanovanjskih hiš in dvodružinskih stanovanjskih hiš – dvojčkov ter objektu spremljajočih dopolnilnih
dejavnosti.
6. člen
Zazidalna zasnova:
(1) Zazidavo sestavljajo načrtovani objekti, postavljeni v
prostor tako, da tvorijo enotno prostostoječo pozidavo. Tipološko prevladujeta dva tipa, in sicer enostanovanjski objekti ter
dvostanovanjski objekti – dvojčki. Maksimalni tlorisni gabariti
so 7,00 m/14,00 m. Enostanovanjskih objektov je skupaj 11
kom, višinskega gabarita P+1, lociranih deloma v zahodnem
delu obravnavanega območja, deloma ob potoku Prošca, ter
ob glavni napajalni cesti naselja. Stanovanjska hiša z javnim
programom v pritličju (mirna uslužnostna dejavnost primerna
za stanovanjsko naselje, manjša enota vrtca), je locirana ob
osnovni napajalni cesti ob potoku Prošča in v neposredni bližini
otroškega igrišča 1 kom, tlorisnega gabarita 7,00 m/14,00 m in
višinskega gabarita P+2. Preostali objekti so dvostanovanjski
– dvojčki v skupnem številu 21 kom, tlorisnih gabaritov 7,00
m/14,00 m, v delu stopnišča se tlorisni gabarit poveča za 1,00
m, višinskih gabaritov P+2. Skupno število objektov celotne
pozidave je 33 kom.
Ob železniški progi so praviloma locirani dvojčki, višinskega gabarita P+2.
(2) Skupno število objektov je 33, od tega je 11 objektov
(33,33%) enostanovanjskih hiš, 21 objektov (63,63%) dvostanovanjskih hiš – dvojčkov in 1 objekt z javnim programom: v
objektu ob potoku Prošca (v pritličju javni program, v 1. nadstropju lahko stanovanje) 1 objekt (3,04%).
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(3) V centru naselja ob potoku Prošca je predviden javni
skupni prostor za srečevanje otrok in odraslih, opremljen z igrali
in baliniščem, povezan s peš brvjo čez Prošco.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO-ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV
IN DRUGIH POSEGOV
7. člen
Novogradnja in pogoji za oblikovanje objektov:
Izhodišče pri oblikovanju je upoštevanje členjenosti stavbnih mas. Gabariti objektov upoštevajo zasnovo komunikacijskih
smeri, dostopa do objekta, pokritega parkirišča na gradbeni
parceli v povezavi z javnimi površinami dovoznih poti do posamezne gradbene parcele, naravno osvetlitev in osončenje
bivalnih prostorov glede na lego objektov in prostorske danosti
ter racionalno rabo prostora. Pri načrtovanju je potrebno uporabiti kvalitetne oblikovne, funkcionalne in tehnološke rešitve,
ki upoštevajo klimatske razmere, tradicijo krajevne gradnje,
transformirane v sodoben arhitekturni izraz (volumen, proporci,
izbor materialov, gradbenih in oblikovnih detajlov, barv …) in
gospodarnost glede vzdrževanja.
8. člen
Oblikovanje objektov:
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov predvidenih objektov znotraj maksimalno dovoljenih
tlorisnih in višinskih gabaritov oziroma gradbene linije. Faktor
zazidanosti (zazidana površina stanovanjskih objektov/površino ureditvene enote) je max. 0,21.
(2) Maksimalni tlorisni gabariti enostanovanjskih objektov
in dvostanovanjskih objektov – dvojčkov so določeni z maksimalno gradbeno linijo, znotraj katere je možno preoblikovanje
stavbnih delov, pri čemer pa je potrebno ohraniti členjeno obliko
in maksimalen faktor zazidanosti.
Vsi objekti imajo predvidena pokrita popločena parkirišča, ki so del arhitekturne in zunanje ureditve in enotnega
izgleda.
(3) Za pridobitev dovoljenja za gradnjo je potrebno izdelati
tudi načrt zunanje ureditve.
9. člen
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo:
(1) Objekti se višinsko prilagajajo konfiguraciji obstoječega
terena vzhodno od potoka Prošca in saniranega terena zahodno
od potoka Prošca. Tabela s prikazom parcelacije, oznake parcel,
tipi objektov (enostanovanjske oziroma dvostanovanjske stavbe
– dvojčki), površine posameznih parcel, višinski gabariti:

Oznake in kvadrature parcel s prikazom tipov objektov in abs. višinskih kot
opomba: – kvadrature so povzete iz grafičnih projektantskih podlog!
– št. parcele označene z (*): parcela ima služnostno pot
Št.
parcele

Oznaka parcele – dvojčki

m2

1
2
3
4
5

3/1

198,35

3/2

242,36

4/1

297,36

4/2

236,67

5/1

227,34

5/2

217,11

skupaj m2

tip objekta in etažnost

KP

KN1

KN2

KV

485,99

I.b, P+1
enostanovanjska. hiša

+ 293,55

+ 296,55

+ 299,55

+ 302,65

389,30

I.b P+1, enostanovanjska
hiša

+ 293,65

+ 296,65

+ 299,65

+ 302,75

440,71

III. P+2, dvojček

+ 293,75

+ 296,75

+ 299,75

+ 302,85

534,08

III. P+2, dvojček

+ 293,85

+ 296,85

+ 299,85

+ 302,95

444,45

III. P+2, dvojček

+ 293,80

+ 296,80

+ 299,80

+ 302,90
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Oznaka parcele – dvojčki

m2

6/1

101,34

6/2

128,54

6/3

83,05

7/1

320,49

7/2

279,61

8/1

282,92

8/2

250,12
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skupaj m2

tip objekta in etažnost

312,93

ČP I-2,P, črpališče

600,12

III. P+2, dvojček

+ 293,30

+ 296,30

+ 299,30

+ 302,40

533,04

III. P+2, dvojček

+ 293,37

+ 296,37

+ 299,37

+ 302,47

420,43

I.b P+1, enostanovanjska
hiša

+ 293,45

+ 296,45

+ 299,45

+ 302,55

488,64

III. P+2, dvojček

+ 293,55

+ 296,55

+ 299,55

+ 302,65

683,28

III. P+2, dvojček

+ 293,65

+ 296,65

+ 299,65

+ 302,75

603,49

III. P+2, dvojček

+ 293,75

+ 296,75

+ 299,75

+ 302,85

644,49

I.b P+1, enostanovanjska
hiša

+ 293,70

+ 296,70

+ 299,70

+ 302,80

734,08

III. P+2, dvojček

+ 292,90

+ 295,90

+ 298,90

+ 302,00

486,25

III. P+2, dvojček

+ 293,00

+ 296,00

+ 299,00

+ 302,10

580,80

III. P+2, dvojček

+ 293,15

+ 296,15

+ 299,15

+ 302,25

17

415,11

I.b'' P+1, enostanovanjska
hiša

+ 293,23

+ 296,23

+ 300,23

18

452,13

I.b'' P+1, enostanovanjska
hiša

+ 293,31

+ 296,31

+ 300,31

19

496,13

I.b P+1, enostanovanjska
hiša

+ 293,40

+ 296,40

+ 300,40

538,00

III. P+2, dvojček

+ 292,60

+ 295,60

+ 298,60

+ 301,70

407,54

III. P+2, dvojček

+ 292,60

+ 295,60

+ 298,60

+ 301,70

516,10

I.a P+1, enostanovanjska
hiša

+ 292,70

+ 295,70

6

7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

10/1

234,46

10/2

254,18

11/1

338,41

11/2

298,55

11/3*

46,31

12/1

283,17

12/2

212,46

12/3*

46,19

12/4*

45,03

13/1

611,69

13/2*

32,79

14/1+14/4
(parkirišče)

391,72

14/2*

310,86

14/3 (solastništvo)

31,50

15/1+15/4

241,54

15/2*

183,21

15/3 (solastništvo)

61,50

16/1

377,50

16/2

203,30

20/1

265,42

20/2

241,08

20/3(solastništvo)

31,50

21/1

191,67

21/2

184,37

21/3 (solastništvo)

31,50

KP

KN1

KN2

+ 293,70

KV

+ 296,70

+ 301,80
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Št.
parcele

Oznaka parcele – dvojčki

m2

Št.
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tip objekta in etažnost

KP

441,76

I.b P+1, enostanovanjska
hiša

+ 292,60

+ 295,60

454,39

III. P+2, dvojček

+ 292,70

+ 295,70

+ 298,70

+ 301,80

439,68

III. P+2, dvojček

+ 292,80

+ 295,70

+ 298,70

+ 301,90

459,95

III. P+2, dvojček

+ 292,90

+ 295,90

+ 298,90

+ 302,00

588,02

III.' P+2, dvojček

+ 293,00

+ 296,00

+ 299,00

+ 302,10

28

432,38

I.b' P+1, enostanovanjska
hiša

+ 292,60

+ 295,60

+ 299,60

29

476,30

I.b' P+1, enostanovanjska
hiša

+ 292,70

+ 295,70

+ 299,70

487,47

III. P+2, dvojček

+ 292,75

+ 295,75

+ 298,75

+ 301,85

539,50

III. P+2, dvojček

+ 292,85

+ 295,85

+ 298,85

+ 301,95

481,76

III. P+2, dvojček

+ 292,95

+ 295,95

+ 298,95

+ 302,05

519,00

III. P+2, dvojček

+ 293,00

+ 296,00

+ 299,00

+ 302,10

34

532,00

lI.b P+1, objekt z javnim
programom

+ 293,05

+ 296,05

35/1

499,43

javna površina-rekreacija

35/2

357,28

javna površina-rekreacija

Vse skupaj
m2

17.916,01

24

25

26

27

30

31

32

33

24/1

179,93

24/2

242,96

24/3
(solastništvo)

31,50

25/1+25/4
(parkirišče)

221,90

25/2*

186,28

25/3
(solastništvo)

31,50

26/1+26/4
(parkirišče)

244,45

26/2*

184,00

26/3
(solastništvo)

31,50

27/1+27/4
(parkirišče)

239,75

27/2*

316,77

27/3
(solastništvo)

31,50

30/1

261,87

30/2

246,13

30/3
(solastništvo)

31,50

31/1+31/4
(parkirišče)

261,87

31/2*

246,13

31/3
(solastništvo)

31,50

32/1+32/4
(parkirišče)

262,05

32/2*

188,21

32/3
(solastništvo)

31,50

33/1+33/4
(parkirišče)

299,30

33/2*

188,20

33/3
(solastništvo)

31,50

KN2

5195

skupaj m2

23

KN1

Stran

KV
+ 299,60

+ 300,05
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(2) Navedene višinske kote so absolutne. Tlorisni in višinski
gabariti objektov so razvidni iz grafičnih prilog.
10. člen
Načrt parcelacije
(1) Načrt parcelacije iz grafičnega dela temelji na določitvi
posameznih gradbenih sklopov ter ločitvi javnih in zasebnih
površin.
(2) Območja dvojne rabe – kjer se prekriva namenska raba
parkiranja pod nastreški pri dvostanovanjskih objektih – dvojčkih
in skupni uvozi na parcele z obračališčem, je namenska raba na
nivoju terena določena v projektni dokumentaciji (projekt zunanje
ureditve, načrt parcelacije). Zunanja ureditev mora biti skladna z
rabo v ureditveni situaciji.
11. člen
Urejanje zunanjih površin
Načrtovanje in urejanje zunanjih površin mora upoštevati:
– prilagajanje terenskim razmeram s podpornimi zidovi in
stopnišči ter rampami za gibalno motene osebe;
– zasaditev drevja ob peš poteh; po hortukulturnem načrtu
v skladu z naravovarstvenimi pogoji;
– zasaditev avtohtonega drevja in pergol za sončno zaščito
teras ob dnevnih prostorih v skladu z naravovarstvenimi pogoji.
Vsi podporni zidovi, premostitveni zidovi bodo v armirano
betonski izvedbi, lahko obloženi s kamnom in ozelenjeni. Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene s avtohtonim rastlinjem. Vrsto
zasaditvenega materiala za zelene javne površine naj se določi
v zasaditvenem načrtu, ki je sestavni del projekta za gradbeno
dovoljenje in skladno s smernicami naravovarstvene stroke.
Ureditev zelenih površin je obvezna za vse odprte površine.
PROMET
12. člen
Motorni promet
(1) Območje se bo napajalo iz obstoječe ceste ob železnici preko sistema cest A, B, C in D. Cesto A, ki je pravzaprav
obstoječa cesta, se na dolžini cca 170 m rekonstruira, odmakne
od železnice in razširi na 5.0 m. Delno so ob cesti predvidena vzdolžna parkirišča za 6 vozil in enostranski pločnik širine
1,20 m. Novopredvidena dovozna cesta ob železniški progi
ima odmik od roba ceste do osi obstoječe proge 10,00 m in se
navezuje na obstoječo cesto ob progi v blagem zavoju zaradi
zatečenega stanja na terenu. Varovalni pas ob progi bo služil
kot zeleni zaslon območju pred hrupom.
(2) Glavna prometna žila, ki bo napajala območje, je cesta
B v dolžini 190 m. Cesta poteka od ceste A preko potoka Prošce
po predvidenem mostu do predvidene nove cestne povezave na
zahodu. Cesta B je široka 5.50 m, z obojestranskim vzdolžnim
parkiranjem ter pločnikom širine 1.20 m na levi strani.
(3) Promet se bo po notranjosti območja odvijal po cestah
C in D. Cesti sta široki 3.50 m, z enstranskim vzdolžnim parkiranjem z obračališčem in brez urejenih pločnikov.
Na novopredvideno cesto ob železnici se pravokotno priključuje glavna notranja interna cesta naselja, ki se bo v kasnejši
fazi na zahodni strani naselja povezala z obstoječim stanovanskim naseljem enodružinskih hiš. Glavna notranja interna cesta
poteka tudi preko potoka Prošca, po za to predvidenem mostu.
Na to cesto se priključujejo notranje interne ceste, ki pa imajo
na koncu poti predvidena obračališča. Cestni sistem omogoča
vse vrste posredovanja ob vsakem času in različnih vremenskih
pogojih. Kolesarji na internih cestah v naselju koristijo vozne
površine.
13. člen
Mirujoči promet
(1) Mirujoči promet se deli na parkiranje osebnih vozil
stanovalcev z obračališčem na lastni parceli pod nadstreškom.
Na stanovanjsko enoto sta predvideni dve parkirišči. Pri dvostanovanjskih hišah – dvojčkih sta parkirišči z nadstreškom
ločeni, obračališče pa je skupno. V slučajih, ko sta dva parkirišča
locirana drug ob drugem, jih ločuje požarni zid, na katerega se
prislanjata nadstreška parkirišča.
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Vsak objekt ima v sklopu gradbene parcele predvideni dve
parkirni mesti. Pod nadstreškom z obračališčem na lastni parceli.
V skupnem številu 110 PM.
(2) Javna parkirna mesta so nanizana ob cesti, ki poteka
vzporedno z železniško progo in ob glavni napajalni cesti v smeri
zahod-vzhod, ter ob posameznih prečnih napajalnih poteh v skupnem številu 58 PM. Na vsako stanovanjsko enoto je predvideno
1 PM, 3 PM so dodana, skupaj 58 PM.
(3) Enostanovanjska hiša z javnim programom v pritličju ima
skupaj 5 PM. Skupno število vseh parkirnih mest obravnavanega
območja je 173 PM.
14. člen
Peš promet
(1) Vse javne napajalne poti imajo enostranske pločnike,
nivojsko dvignjene od cestišča, namenjene peš prometu. V centru naselja ob odtočnem kanalu je predviden manjši javni skupni
prostor za srečevanje otrok in odraslih, opremljen z igrali in baliniščem, do katerega vodijo peš poti po pločnikih. Oba javna prostora
za druženje stanovalcev na zahodnem in vzhodnem delu potoka
Prošca sta med seboj povezana tudi z peš brvjo.
(2) Peš poti v obravnavanem območju so oblikovane brez
arhitektonskih ovir tako, da so uporabne tudi za funkcionalno
ovirane ljudi. Vsi glavni dostopi do objektov, primarne pešpoti in
parkirni prostori morajo biti oblikovani brez arhitektonskih ovir tako,
da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
IV. KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
15. člen
Kanalizacija
(1) Meteorna kanalizacija
Padavinske vode iz območja se stekajo v potok Prošco, ki
poteka preko obravnavanega območja. Meteorna kanalizacija je
zasnovana iz petih kanalov: M, Ma, Ma-1, Ma-2, M1, M2 in M2a
za odvod padavinske vode. Na kanale za padavinsko vodo se
bodo priključevale tako strešne vode objektov, kot tudi padavinske vode iz utrjenih površin, zato je potrebno predvideti čiščenje
padavinskih vod iz utrjenih površin pred samim priključkom na
obravnavane kanale. Kanal M predstavlja zbirni kanal za del
območja, ki je na vzhodnem bregu potoka Prošca.
– Kanal M, ki se bo pričel na južnem delu naselja na dovozni
poti za objekte in poteka po njej proti severu do začetka ceste z
osjo C ter po njej proti severozahodu območja, do samega konca
pri potoku Prošca, kjer se vanj tudi izliva.
– Kanal Ma je stranska veja kanala M in se prične na samem
jugovzhodnem delu obravnavanega območja. Kanal Ma nato poteka po cesti z osjo A (ob železniški progi) proti severu, do križišča
s cesto z osjo B ter nato po njej do priključka na kanal M. Na kanal
Ma se priključuje v križišču cest z osmi A in B, tudi kanal Ma-1.
– Kanal Ma-1 je stranska veja kanala Ma. Kanal Ma-1 poteka po cesti z osjo A (ob železniški progi) proti jugu, do križišča s
cesto z osjo B, kjer se priključi na kanal Ma. kanal Ma-1.
– Kanal M1 predstavlja zbirni kanal za del območja, ki je na
zahodnem bregu potoka Prošca. Prične se na skrajnem zahodnem robu naselja in nato poteka po cesti z osjo B proti potoku
Prošca, vmes se nanj kot stranska veja priključi kanal M2a. Pred
mostom čez potok Prošca zavije proti severu in se nato dolvodno
od predvidenega mostu izliva v potok Prošca.
– Kanal M2a je stranska veja kanala M1 in poteka po cesti z
osjo D. Na kanal M1 se priključuje v križišču obeh cest.
(2) Kanalizacija za komunalno odpadno vodo:
Kanalizacija za odvod odpadne komunalne vode bo zasnovana iz štirih kanalov: O, Oa, Ob, Oc, O1, O1a in O2 (vsi – DN
250).
– Kanal O, ki se bo pričel na severnem delu ceste z osjo C,
kanal O1 predstavlja zbirni kanal za del območja, ki je na zahodnem bregu potoka Prošca, kanal O1a je stranska veja kanala O1
in poteka po cesti z osjo D. Na kanal O1 se priključuje v križišču
obeh cest.
– Kanal O2 je stranska veja kanala O in poteka po cesti z
osjo B. Na kanal O se priključuje v križišču obeh cest.
– Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno zaprositi upravljalca javne kanalizacije za soglasje za pri-
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ključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
– Predvidena kanalizacija za odvod komunalne odpadne
vode se bo preko predvidenega črpališča priključila na predviden
povezovalni zbiralnik Lavrica–Škofljica, B2, ko bo le ta zgrajen.
16. člen
Elektroenergetsko omrežje
(1) NN napajanje obstoječih objektov v okolici obravnavanega območja je izvedeno iz TP Lavrica Vrečarjeva. TP je izvedena
na betonskem drogu. Obstoječi transformator 100 kVA se zamenja z novim 250 Kva.
(2) Priključitev novih objektov se izvede z novim NN kabelskim vodom iz obstoječe TP. V TP je zaradi priključitve dodatnega
NN izvoda potrebno zamenjati obstoječo NN omaro. Predvidi se
NN omara za možnost izvedbe 8 NN izvodov. Zaradi zamenjave
transformatorja je potrebno ustrezno ojačati NN povezavo med
transformatorjem in NN omaro.
– Od TP do novih objektov se izvede nov NN podzemni
vod do dveh predvidenih razdelilnih kabelskih omar KRO, ki sta
locirana vsaka v svojem delu območja. Od TP do KRO 1 in KRO2
se položi NN kabel.
– Od KRO se izvedejo NN kabelski vodi do posameznih
prostostoječih merilnih kabelskih omaric PMO, ki so locirane pred
posameznimi objekti.
– Od PMO do posameznih stanovanjskih enot se izvedejo
notranji priključki s kabli PP00 ustreznih presekov.
– Zaradi gradnje novih objektov se obstoječe NN nadzemno
omrežje odstrani od obstoječega objekta E preko obstoječega
objekta I do obstoječega objekta O in do obstoječih objektov na
južni strani obravnavanega območja.
– Trase novih NN kablov naj potekajo po javnih površinah.
– Za priključitev obstoječih objektov na južni strani so načeloma določene v dveh variantah. V končni fazi se trasa točno določi
glede na soglasja lastnikov zemljišč.
17. člen
Vodovodno omrežje
(1) Na obravnavanem ureditvenem območju še ni zgrajenega javnega vodovodnega omrežja, z izjemo primarnega vodovoda
PVC d 280, ki poteka po vzhodnem delu obravnavanega območja
vzporedno z železniško progo Ljubljana–Metlika. Predvidena je
prestavitev tega vodovoda izven obravnavanega območja, ter
vzporedna izvedba vodovoda DN 100. Za oskrbo s sanitarno
pitno vodo in zaščito novih objektov pred morebitnim požarom bo
potrebno zgraditi naslednje vodovode:
– vodovod V1 – NL DN 100, ki se bo priključil na na projektirani vodovod – NL DN 100 mm,
– vodovod V2 – NL DN 100, ki se bo priključil na na projektirani vodovod V1 – NL DN 100,
– vodovod V3 – NL DN 100, ki se bo priključil na na projektirani vodovod V1 – NL DN 100,
– vodovod V4 – NL DN 100, ki se bo priključil na na projektirani vodovod V1 – NL DN 100,
– vodovod V5 – NL DN 100, ki se bo priključil na na projektirani vodovod – NL DN 100 mm,
– vodovod V6 – NL DN 100, ki se bo priključil na na projektirani vodovod – NL DN 100 mm.
(2) Za zagotovitev požarne varnosti bo potrebno zgraditi
hidrante na projektiranem vodovodu NL DN 100 mm, ki poteka vzdolž železniške proge Ljubljana–Metlika in na vodovodih
predvidenih znotraj predmetne pozidave. Zgraditi bo potrebno
nadtalne hidrante, izjemoma, kjer zunanja ureditev to ne omogoča
je zgraditi podtalne hidranti. Pred priključitvijo na javno vodovodno
omrežje je potrebno zaprositi upravljalca javnega vodovoda za
soglasje za priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
18. člen
Plinovodno omrežje
(1) Za obravnavano območja je predvidena oskrba z zemeljskim plinom za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne
vode in kuhe. Severno od obravnavanega območja, po Dolenjski
cesti, poteka srednjetlačni plinovod, preko katerega je možno
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zagotoviti oskrbo območja z zemeljskim plinom. Odcep za oskrbo
obravnavanega območja še ni izveden in ga je treba izvesti ob
izgradnji oskrbovalnega omrežja. Za priključitev obravnavanega
območja na distribucijsko plinovodno omrežje bo potrebno zgraditi
povezovalni srednjetlačni plinovod od Dolenjske ceste do območja
urejanja. Predvideni glavni srednjetlačni plinovod dimenzije DN
100 (PE 110) bo potekal od novozgrajenega odcepa na Dolenjski
cesti zahodno po južni strani Vrečarjeveve ulice do železniške
proge. Plinovod bo nato z uporabo vodenega vrtanja pod železniško progo izveden do povezovalne ceste med Vrečarjevo ulico in
območjem obdelave. Predvidena trasa glavnega povezovalnega
plinovodnega omrežja bo nato potekala ob zahodnem robu povezovalne ceste do območja obdelave, izven zaščitnega pasu železnice. Predvideno glavno plinovodno omrežje za oskrbo objektov
na območju obravnave z zemeljskim plinom bo potekal po naselju
izven voznih površin, v glavnem po pločnikih. Posamezne veje
plinovoda se na obravnavanem območju zaključijo na skrajnem
zahodnem, severnem in jugo-vzhodnem delu območja pozidave.
Del plinovodnega omrežja na območju obdelave, ki prečka vodni
kanal, se izvede z vodenim vrtanjem, pri čemer mora plinovod potekat vsaj 1 m pod dnom vodnega kanala, ali v mostni konstrukciji
z ustrezno zaščito plinovoda. Za vsak objekt oziroma posamezno
stanovanjsko enoto je predvidena izgradnja samostojnega priključnega plinovoda dimenzije DN 25.
(2) Izvedbene aktivnosti za gradnjo navedenega omrežja in
priključitve na distribucijsko plinovodno omrežje je treba načrtovati
pravočasno in koordinirano z odgovornimi službami Energetike
Ljubljana.
19. člen
Zbiranje odpadkov
(1) Odvoz mešanih odpadkov se vrši na odlagališče odpadkov. V projektni dokumentaciji morajo biti določena mesta
za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, primerno
oblikovana, ozelenjena in zaščitena pred vremenskimi vplivi.
Območje je urejeno tako, da ima en ekološki otok (kar odgovarja normativu, ki določa 1 ekološki otok/300 prebivalcev, sestavljajo ga 3 posode velikosti 1100 l) in 5 skupnih zbirno-prevzemnih
mest, kjer so nameščene, poleg posod za mešane odpadke
(posode velikosti 770 l), tudi posode za biološke odpadke (posode
velikosti 240 l), ki niso oddaljene dlje od 150 m od posameznih
objektov, kakor določa normativ.
(2) Dovozne in servisne ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo omogočen komunalnim vozilom nemoten odvoz
v skladu z veljavnim odlokom o javni službi zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in zakonom o varstvu okolja.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO PROSTORSKIH POSEGOV
20. člen
Varstvo naravnih vrednot:
(1) Na območju, ki ga obravnava občinski podrobni prostorski načrt, se nahajajo predlagano zavarovano območje, habitatni
tipi in ekološko pomembno območje Ljubljansko barje.
Konkretne varstvene usmeritve za varstvo prednostnega
habitatnega tipa in ekološko pomembnega območja:
Na območju prednostnega habitatnega tipa in ekološko pomembnega območja Ljubljansko barje je potrebno pri načrtovanju
in izvajanju predvidenih posegov upoštevati tudi naslednje konkretne varstvene usmeritve:
– Pričetek zemeljskih del naj se izvede v obdobju od konca
julija do marca, to je izven reprodukcijske sezone živali.
– Mokrotne travnike naj se na območju urejanja ohranja v
največji možni meri.
– Ohranja naj se mokrotne travnike ob meji ureditvenega
območja.
– Utrditev barjanskega kanala naj se izvede na sonaravm
način. Ohranja naj se čim bolj naravna struktura barjanskega
kanala.
– Obrežno vegetacijo naj se ohranja.
– Vode barjanskega jarka naj se ne onesnažuje, obstoječe
dejavnike onesnaževanja naj se zmanjšuje. Ne izvaja naj se posegov, ki bi spremenili kemizem tal.

Stran

5198 /

Št.

37 / 7. 5. 2010

– Morebitni odpadni gradbeni material ali zemeljski višek in
ostale odpadke naj investitor oziroma izvajalec del odpelje na za
to urejeno deponijo.
– Po izvedbi gradbenih del naj se vse prizadete površine
zasadi z avtohtono vegetacijo. Za nasaditev drevoredov naj se
uporablja avtohtone drevesne vrste.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedene v strokovnem gradivu
»Naravovarstvene smernice za občinski lokacijski načrt za območje ŠSE 4/J Lavrica – južni del« (ZRSVN, OE Ljubljana maj
2007), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine
Škofljica.
– Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna
varstvena: na območja, so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje
pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst,
njihova kvaliteta ter povezanost babitatov populacij in omogoča
ponovno povezanost, če bi bila le-ta načrtovanim posegom ali
dejavnostjo prekinjena.
– Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v
skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in
drugi ukrepi, da je neugoden vpliv habitatne tipe, rastline in živali
ter njihove habitate, čim manjši.
(3) Konkretne usmeritve za varstvo ekološko pomembnega
območja Ljubljansko barje:
Pri načrtovanem predlogu so bile upoštevane sledeče usmeritve:
– Naselje prostostoječih enostanovanjskih objektov in dvostanovanjskih objektov – dvojčkov ohranja potok Prošca z varovalnim pet metrskim pasom ob obeh bregovih in ga dejavno vkjuči
v skupne javne površine namenjene druženju in rekreaciji otrok in
odraslih bodočih stanovalcev.
– Brežine morajo biti urejene sonaravno, oba bregova sta
povezana s peš brvjo. Do predvidene javne površine vodi peš pot.
Potok Prošca ne sme biti ograjen.
– Zunanje ureditve javnih površin in vrtov morajo biti urejene
in zasajene z avtohtonim rastlinjem.
– Ob glavnih prometnicah so predvideni drevoredi, zunanje
ureditve predvidenih objektov morajo biti načrtovane v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in v skladu z naravovarstvenimi
smernicami in poenotene za celotno naselje.
(4) V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upošteva 105. člen ZON in Uredba o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS,
št. 43/08.
21. člen
Varovanje kulturne dediščine:
(1) Obravnavano območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrca – južni
del se nahaja znotraj enot kulturne dediščine, ki so vpisane v
Register nepremičninske kulturne dediščine:
Ljubljana:
– Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD
9386)
– Lavrica – Arheološko najdišče Lavrica (EŠD 11565)
– Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EŠD
11819).
Območje urejanja se nahaja znotraj območja nacionalne
prepoznavnosti Ljubljansko barje.
(2) Na območju OPPN-ja je potrebno zaradi varstva arheološke dediščine upoštevati varstveni režim, ki velja za arheološko
najdišče oziroma navedene usmeritve:
Ker območje sega v arheološko najdišče, ki je varovano z
varstevnim režimom za arheološko dediščino, mora biti z gradnjo
ali drugimi posegi prizadeto zemljišče prehodno arheološko raziskano:
najprej je potrebno opraviti intenzivni površinski terenski
pregled in podpovršinski terenski pregled s testnimi sondami,
na podlagi rezultatov obeh terenskih pregledov bosta določena obseg in način zaščitnih arheoloških raziskav,
v primeru izjemnih najdb se lahko zahteva sprememba izvedbenega projekta in prezentiranje odkritih arheoloških ostalin
in situl, zato se morajo predhodni arheološki pregledi izvesti že v
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postopku izdelave projektne dokumentacije oziroma pred pridobitvijo soglasja na PGD.
Za raziskavo in odstranitev dediščine je potrebno pridobiti
soglasje ministra, skladno s predpisi varstva kulturne dediščine.
22. člen
Varstvo okolja:
V ureditvenem območju so možne le take dejavnosti, ki ne
povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi
za bivalno območje.
23. člen
Varstvo pred hrupom:
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju enostanovanjskih
objektov in dvostanovanjskih objektov – dvojčkov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih
dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno
zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in
bivalnem okolju. V 10-metrskem zaščitnem pasu ob železnici je
potrebno zasaditi protihrupno bariero z zelenjem.
(3) Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske
rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov občine v III.
območje varstva pred hrupom.
24. člen
Varstvo zraka:
Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v območju
se izvede ustrezne ukrepe. Obvezna je oskrba objekta s plinom
iz plinovodnega omrežja.
25. člen
Varstvo tal in voda:
(1) Meteorne vode s površin mirujočega prometa (tudi pokritih parkirnih površin) je potrebno speljati preko lovilcev olj in
maščob v kanalizacijo v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05, 45/07) in Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št 105/02,
50/04).
(2) V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja okolja
in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke nesreče.
Na obravnavanem območju je potrebno v 5-metrskem varovalnem pasu potoka Prošca na obeh bregovih omogočiti dostop
za čiščenje struge, po potrebi tudi sanirati in preprečiti možnost
onesnaženja.
(3) V meteorni odvodni sistem se z območja posegov lahko
spušča le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode, določeni z uredbo
o kvaliteti vode. Razbremenjevanje odpadne kanalizacije in ostale
onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ni dovoljeno. Odpadna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
(4) Za vse posege na območju urejanja, ki lahko vplivajo
na vodni režim ali stanje voda, mora pravna ali fizična oseba, ki
namerava izvesti poseg v prostor, pred pričetkom izvedbe del
pridobiti vodno soglasje.
26. člen
Varstvo pred poplavami:
Na obravnavanem območju, pa vse do konca obstoječega
naselja v skupni dolžini cca 500 m, je potrebno kanal Prošce
urediti in preprečiti možnost poplavljanja z ukrepi, ki jih predvideva »Hidrološko-hidravlična analiza za območje načrtovane
pozidave ŠSE 4/5 Lavrica–jug«, ki jo je izdelal IZVO d.o.o., pod
št. A88-FR/09, januar 2010. Pri načrtovanju ureditvene enote je
bil upoštevan 5 m vrstveni pas kanala Prošca z upoštevanem
odmikom vseh grajenih struktur. V delu, ki je namenjen skupni
rekreaciji odraslih in otrok, je kanal oziroma potok dejavno vključen v dogajanje v prostoru, saj sooblikuje javno površino. Oba
bregova kanala Prošca sta povezana med seboj z brvjo za peš
hojo in primernimi sonaravnimi rešitvami brežin kanala, z možnostjo dostopa upravljalcem ob izvajanju rednih vzdrževalnih del,
kot so čiščenje struge in brežine. Poplavni koridor je potrebno
trajno ohraniti.
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Omilitveni ukrepi:
– Na južnem zaključku nove pozidave se med strugo potoka in nižjim območjem travnikov izvede razbremenilni koridor.
Širina koridorja v dnu je vsaj 25 m, nato pa se v naklonu 1:2
ali blažjem zaključuje na obstoječi teren. Kota na priključku na
strugo je 291.70 m n.m., na stiku z obstoječim terenom dolvodno
pa 291.60.
– Prečno poljsko pot južno od načrtovane gradnje se v
dolžini 350 m nadviša na koto 289.90 m n.m., s čimer se aktivira
dodaten zadrževalni prostor.
– Odstranitev zidu na levem bregu na vtoku v mostno odprtino na Vrečarjevi ulici.
– Čiščenje struge (odstranitev zarasti, vzpostavitev bolj enakomernega padca).
– Minimalna višinska postavitev platoja na kotah
292,43 m n.m. oziroma 292,83 m n.m. vezanih na koto vrha
novih mostov, kota pritličja pa vsaj 20 cm nad vrhom mostne
konstrukcije in pripadajoče ceste, oziroma vsaj 20 cm nad koto
urejenega terena.
– Zaradi izvedbe cestne komunikacije preko Prošce se izvede mostni propust. Dimenzija mostne odprtine mora biti vsaj
B/H=5/2,5m, pri čemer se dno izvede s trapeznim profilom širine
v dnu 2,5 m in brežinami v naklonu 1:2. Na natočnem delu, (predvsem na levem bregu) je potrebno izvesti krilne zidove.
Predvideni omilitveni ukrepi, ki varujejo tudi obstoječe objekte, morajo biti izvedeni pred začetkom gradnje.
27. člen
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami:
Intervencija je omogočena po celotni cestni mreži. V celotni zazidavi je predvidenih pet intervencijskih površin, velikosti
7x12 m, z možnostjo manipulacije. Zagotovljeni so peš izhodi na
javne površine znotraj območja. Za zagotovitev požarne varnosti
bo potrebno najprej zgraditi javno vodovodno omrežje, po katerem
se bo zagotavljala tudi požarna varnost objektov. Zato bo potrebno
zgraditi hidrante na projektiranem vodovodu NL DN 100 mm, ki
poteka vzdolž železniške proge Ljubljana–Metlika in na vodovodih
predvidenih znotraj predmetne pozidave. Zgraditi bo potrebno
nadtalne hidrante, izjemoma, kjer zunanja ureditev to ne omogoča, je treba zgraditi podtalne hidrante.
28. člen
Zdravstveno tehnični in higienski pogoji
Za vse načrtovane posege morajo projekti za pridobitev
gradbenega dovoljenja upoštevati zdravstveno-tehnične in higienske predpise:
– Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04)
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pitni
vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06)
– Pravilnik o ravnanju z organskimi odpadki (Uradni list RS,
št. 37/04).
29. člen
Gradnja enostavnih objektov:
Gradnja enostavnih objektov ni dovoljena.
VI. FAZNOST IZVAJANJA
30. člen

Faznost izvajanja:
Gradnja je predvidena v eni fazi. Izvedeni objekti morajo
tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo
ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov.
VII. ZAČASNA RABA ZEMLJIŠČ
31. člen
Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporabljajo v sedanje in druge namene, pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in
urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
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VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
32. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju prostorskega akta:
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi
na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo
izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
Pri zemeljskih izkopih se morajo upoštevati določila predpisov o ravnanju s plodno zemljo. Izkopani material se uporabi za
nasipe, planiranje terena in zunanjo ureditev, preostanek pa se
mora tretirati in deponirati skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno
funkcioniranje sosednjih objektov in površin, kar mora biti zagotovljeno z načrti ureditve gradbišč. Poleg tega je potrebno izvajati
omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. S ciljem, da se zagotovi
čim manjše vplive na bivalne razmere v soseščini (predvsem:
hrup, prah in tresljaji) je potrebno v načrtih za izbor tehnologije
in organizacijo gradbišča razčleniti tehnične rešitve in način izvajanja gradbenih del. Posebno pozornost je potrebno nameniti
zaščiti drevja in grmovnic, ki so naravovarstveno zaščitene in se
ohranijo.
IX. TOLERANCE PRI IZVEDBI PROSTORSKEGA AKTA
33. člen
Dovoljena odstopanja:
Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov
znotraj gabaritov oziroma znotraj gradbene linije, določenih s tem
odlokom:
– Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je možno izvesti pešpoti, podporne zidove, rampe ipd. Višina podpornih
zidov ne sme segati več kot 30 cm nad zgornjo koto terena. Vsi
podporni zidovi so armiranobetonski in obraščeni z zelenjem.
– Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta
so dopustni odmiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev
od prikazanih (tudi izven meje ureditvenega območja), kolikor gre
za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanju zasnovi objektov,
izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski
pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju
veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave. Pod enakimi
pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
– Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi
prostorskimi izvedbenimi akti.
– Dovoljena so odstopanja višinskih gabaritov, max. 10%
višine objekta.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja
ŠSE4/5 Lavrica – južni del je stalno na vpogled pri pristojnem
organu Občine Škofljica.
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2010
Škofljica, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.
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ŠMARTNO PRI LITIJI
1816.

Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno
parkiranimi vozili v Občini Šmartno pri Litiji

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na podlagi
21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 14., 15., 16., 243. in
244. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 56/08 – UPB in 58/09),17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09
76/08), ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) na 26. redni seji
dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno
parkiranimi vozili v Občini Šmartno pri Litiji
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo postopki,pogoji in način odvoza, hrambe in predaje zapuščenih vozil oziroma nepravilno
parkiranih vozil na javnih površinah, ki predstavljajo oviro v
cestnem prometu, ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil v
Občini Šmartno pri Litiji.

men:

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

– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja
za javni cestni promet, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba,
ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila;
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem
ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih
podatkov o lastniku vozila;
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen
za nadzor cest (razen na državni cesti zunaj naselja);
– nepravilno parkirano vozilo, za katerega teče postopek
odstranitve, je vozilo v smislu 243. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa;
– lastnik nepravilno parkiranega vozila je pravna ali fizična
oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila;
– cesta je vsaka tako zgrajena ali utrjena površina, da
jo kot prometno površino lahko uporabljajo vsi ali določeni
udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi;
– javna cesta je tista prometna površina, ki jo je pristojni
organ v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasil
za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto
uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in
drugimi predpisi;
– nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina,
ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja
promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne
površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti
in podobne).
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določata zakon, ki ureja varnost cestnega prometa,
in zakon, ki ureja javne ceste.
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II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
3. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za zapuščeno vozilo (v nadaljevanju: pooblaščena uradna oseba),
na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži
lastniku zapuščenega vozila, da ga odstrani v roku treh dni od
dneva izdaje odredbe.
(2) En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena
se vroči pristojnemu izvajalcu rednega vzdrževanja cest (v
nadaljevanju: izvajalec), ki mora zapuščeno vozilo odstraniti
najpozneje v roku treh dni po preteku roka, določenega lastniku
zapuščenega vozila z odredbo, če ga lastnik v predpisanem
roku ne odstrani sam.
4. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za
odstranitev nepravilno parkiranega vozila na podlagi določb
243. člena Zakona o varnosti v cestnem prometu (v nadaljevanju: nepravilno parkirano vozilo), odredi odstranitev vozila
izvajalcu.
(2) Izvajalec je vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena
dolžan odstraniti nemudoma po prejemu odredbe.
5. člen
(1) Pred izdajo odredbe mora pooblaščena uradna oseba
fotografirati zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo in
kraj, kjer se vozilo nahaja.
(2) Odredba mora vsebovati:
– znamko zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega
vozila;
– registrska številka vozila;
– tip in barvo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila;
– lokacijo zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega
vozila;
– rok odstranitve zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila ter
– datum izdaje odredbe za odstranitev zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila.
6. člen
(1) Vozilo, s katerim izvajalec izvaja odvoz, in način odvoza morata biti takšno, da se pri odvozu zapuščeno oziroma
nepravilno parkirano vozilo ne poškoduje.
(2) Pred odvozom zapuščenega vozila oziroma nepravilno
parkiranega vozila mora izvajalec na kraju samem zapisniško
ugotoviti, v kakšnem stanju je vozilo.
7. člen
O odvozu zapuščenega vozila mora izvajalec obvestiti
pooblaščeno uradno osebo v roku treh dni od dneva odvoza. O
odvozu nepravilno parkiranega vozila mora izvajalec obvestiti
pooblaščeno uradno osebo takoj po opravljenem odvozu.
III. POGOJI TER NAČIN HRAMBE IN PREDAJE VOZIL
Upravljalec skladišča zapuščenih vozil je pravna ali fizična oseba, pooblaščena s strani župana ali izbrana na podlagi
koncesije.
8. člen
Izvajalec mora zagotoviti celodnevno (24‑urno) hrambo
in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter
škodno zavarovanje za čas hrambe.
9. člen
(1) Izvajalec mora voditi ločeni evidenci prevzetih zapuščenih oziroma nepravilno parkiranih vozil.
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(2) Evidenci iz prejšnjega odstavka morata vsebovati:
– podatke o stanju zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila (zapisnik iz drugega odstavka 6. člena tega
odloka);
– podatke o datumu in uri odvoza zapuščenega oziroma
nepravilno parkiranega vozila;
– podatke o lastniku zapuščenega (če je ta znan) oziroma
nepravilno parkiranega vozila;
– potrdilo o plačilu stroškov odvoza in hrambe zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila iz tretjega odstavka
10. člena tega odloka;
– potrdilo o plačilu stroškov iz petega odstavka 10. člena
tega odloka v primeru nepravilno parkiranega vozila ter
– podatke o datumu in uri predaje zapuščenega oziroma
nepravilno parkiranega vozila lastniku (zapisnik iz drugega
odstavka 10. člena tega odloka).
10. člen
(1) Izvajalec preda zapuščeno oziroma nepravilno parkirano vozilo lastniku na podlagi listine, s katero dokaže, da je
lastnik vozila.
(2) Izvajalec o predaji zapuščenega oziroma nepravilno parkiranega vozila sestavi zapisnik o predaji, ki mora vsebovati:
– podatke o lastniku vozila (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča);
– podatke o stanju vozila pri predaji;
– podpis s strani osebe, ki preda vozilo, in
– podpis lastnika vozila.
(3) Lastnik zapuščenega vozila oziroma nepravilno parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila plačati stroške
odvoza in hrambe.
(4) Višino stroškov za odstranitev in hrambo zapuščenega
in nepravilno parkiranega vozila določi župan s pravilnikom,
potrdi pa ga Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji.
(5) Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepravilno
parkiranega vozila mora pred prevzemom vozila poravnati še
vse stroške zavarovanja, ter morebitnega obvoza kraja nepravilno parkiranega vozila, razen če dokaže, da mu je bilo vozilo
neupravičeno odvzeto.
(6) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek,
v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
IV. UNIČENJE ZAPUŠČENIH VOZIL
11. člen
(1) Če lastnik zapuščenega vozila le‑tega ne prevzame
v treh mesecih od dneva izdaje odredbe iz prvega odstavka
3. člena tega odloka, se vozilo lahko uniči.
(2) Zapuščeno vozilo večje vrednosti, če le to ni prevzeto
v treh mesecih od dneva izdaje odredbe iz prvega odstavka
3. člena tega odloka, se proda na javni dražbi, ki jo občasno
organizira upravljalec skladišča zapuščenih vozil, in o tem
obvesti pooblaščene osebe, ki izvajajo občinsko redarstvo na
območju občine.
Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno
mnenje.
Iz izkupička od prodanih vozil upravljalec pokrije stroške
prevoza in hrambe vozil ter ostale stroške. Preostanek pripada
lastniku vozila.
Kadar se na javni dražbi prodajajo vozila, katerih lastnik ni
znan, se izkupiček od prodanih vozil po pokritju vseh stroškov
nakaže na transakcijski račun občine.
12. člen
(1) Po poteku trimesečnega roka mora izvajalec pred
uničenjem zapuščenega vozila s komisijo, ki jo sestavljajo
predstavnik izvajalca, pooblaščena uradna oseba in predstavnik Občine Šmartno pri Litiji, najkasneje v treh dneh po poteku
trimesečnega roka iz 11. člena tega odloka zapisniško ugotoviti
identifikacijske oznake vozila (številko šasije).
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(2) V primeru, da ni identifikacijske oznake vozila in je
lastnik neznan, to zapisniško ugotovi komisija iz prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Stroški odvoza in hrambe zapuščenega vozila so v
primeru iz prejšnjega odstavka tega člena breme občinskega
proračuna.
V. NADZOR
13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, ki se nanašajo na delo izvajalca, izvaja organ občinske uprave, pristojen
za nadzor.
(2) Za vodenje postopka o prekrških zoper določbe tega
odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 3. člena ali drugega odstavka
4. člena ali 8. člena ali 9. člena ali prvega odstavka 12. člena
tega odloka.
(2) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami drugega odstavka 6. ali 7. člena ali drugega in
šestega odstavka 10. člena tega odloka.
(4) Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati VI. poglavje Odloka o javnem redu in miru, v katerem je določeno
ravnanje z opuščenimi vozili (Uradni list RS, št. 33/96).
16. člen
Pravilnik iz četrtega odstavka 10. člena tega odloka sprejme župan v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Občina Šmartno pri Litiji bo s posebnim sklepom v roku
treh mesecev po uveljavitvi tega odloka določila javne površine,
ki predstavljajo oviro v cestnem prometu, skladno s 1. členom
tega odloka.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 347-006/2010
Šmartno, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

1817.

Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu
v Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 38. člena Pravilnika o metodo-
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logiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07) in 16. člena Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine
Šmartno pri Litiji na 26. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o cenah storitve pomoč družini na domu
v Občini Šmartno pri Litiji
I.
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k
ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Litija v višini
13,11 EUR na efektivno uro.
Cena storitve se dodatno zniža za subvencijo iz sredstev
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za 9,83 EUR na uro neposredne uporabe. Cena za neposrednega uporabnika tako
znaša 3,28 EUR.
II.
Strošek vodenja za Občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 422,23 EUR to je za 0,12 strokovnega delavca.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 27/09).
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2010 dalje.
Šifra: 551-0001/2010
Šmartno pri Litiji, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

1818.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – UPB‑1, 14/05 – popr. in 126/07), 7. in 16. člena
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03
in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 26.
redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
I
Na nepremičnini parc. št. 1047/11 – pot v izmeri 91 m2,
vl. št. 1136, k.o. Šmartno, ki je javno dobro, se ukine status
javnega dobra v splošni rabi.
II
Nepremičnina iz tč. I tega sklepa postane last Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
matična številka 1779737.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 466-076/2009
Šmartno pri Litiji, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1819.

Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2010

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98 in 15/03), določil Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 4. člena
Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 117/04, 44/06) in 16. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 26. redni seji dne
22. 4. 2010 sprejel

LETNI PROGRAM
športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
1. člen
Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto
2010 zagotavlja, da bo Občina Šmartno pri Litiji iz občinskega proračuna izvajalcem športnih programov namenila
23.000,00 EUR sredstev za izvajanje programov športa, ki se
financirajo iz javnih sredstev.
2. člen
Iz proračuna Občine Šmartno pri Litiji se v letu 2010 zagotovijo sredstva za:
– dotacije društvom na področju športa,
– sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci in izvajalci
športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa.
3. člen
Izvajalcem športnih programov se na osnovi Pravilnika o
pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2010
sofinancira naslednje dejavnosti:
I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV
1. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE PREDŠOLSKIH
OTROK
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– Športna programa Zlati sonček in Ciciban planinec,
– Program Naučimo se plavati,
– Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas.
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– Športna programa Zlati sonček in Krpan,
– Program Naučimo se plavati,
– Programi, katerih nadgradnja je udeležba na področnem tekmovanju v okviru ŠŠT,
– Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas in drugi
netekmovalni programi,
– Programi Šolskih športnih tekmovanj in prireditev na
medobčinski, področni in državni ravni.
2.2. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Skladno s pravilnikom se sofinancirajo:
– Športna programa Zlati sonček in Krpan,
– Program Naučimo se plavati,
– Programi, katerih nadgradnja je udeležba na področnem tekmovanju v okviru ŠŠT,
– Programi lokalne skupnosti – Hura, prosti čas in drugi
netekmovalni programi,
– Programi Šolskih športnih tekmovanj in prireditev na
medobčinski, področni in državni ravni.
2.3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in
normative, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih in merilih

Uradni list Republike Slovenije
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih
sredstev v Občini Šmartno pri Litiji.
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, formirano glede na normative, ki veljajo za formiranje
skupin v športu.
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, merila in
normative, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih in merilih
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih
sredstev v Občini Šmartno pri Litiji.
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 10 mladih.
4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
4.1. Interesna športna dejavnost študentov – program
Hura, prosti čas
Skladno s pravilnikom se sofinancira:
– Uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 20 študentov.
II. ŠPORTNA REKREACIJA
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s Pravilnikom o vrednotenju programov športa v Občini
Šmartno pri Litiji, in se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma
sami, vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju čim
večjega števila občanov v športno aktivnost sofinancira iz občinskega proračuna uporaba športnih objektov v občini in s tem
povezanih stroškov.
V skupini mora biti vsaj 20 udeležencev.
III. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega
športa in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S
svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnih prvakov.
Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, prvenstvenih in pokalnih
tekmovanj po določilih državnih panožnih zvez.
Sofinancira se objekt za vadbo in tekmovanje.

Št.

V. ŠPORT INVALIDOV
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno
ukvarjajo s športom.
Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.
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VI. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE
IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
V ŠPORTU
Sofinancirajo se pridobitev izobrazbe, licenčni seminarji
in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
VII. DELOVANJE DRUŠTEV
Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je
število članov s plačano članarino, število vadbenih skupin v
tekmovalni in netekmovalni dejavnosti in število m2 društvenega prostora..
VIII. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Sofinancirajo se športne prireditve, ki promovirajo občino ali imajo velik pomen za razvoj določene športne zvrsti v
občini. Pri športni prireditvi se upošteva predvsem množičnost
pri obisku gledalcev, nastopajočih, vrhunstvo kot spektakel,
medijsko pokritost in pomen prireditve za razvoj športa v občini.
Vsak izvajalec lahko kandidira samo za eno športno prireditev
v tekočem letu.
4. člen
Od predvidene celotne mase se sredstva za programe
športa razdelijo po razpisu na podlagi sprejetih meril na naslednji način:
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
II. Športna rekreacija
III. Kakovostni šport
IV. Vrhunski šport
V. Šport invalidov
VI. Razvojne in strokovne naloge v športu
(izobraževanje, delovanje društev, prireditve)

44%
5%
10%
4%
2%
35%

5. člen
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini
Šmartno pri Litiji za leto 2010 ter Pravilnika o pogojih in merilih
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih
sredstev v Občini Šmartno pri Litiji bo objavljen javni razpis za
sofinanciranje programov športa v Občini Šmartno pri Litiji za
leto 2010.
Šifra: 621-00002/2010
Šmartno pri Litiji, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

IV. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda po določilih in kriterijih OKS‑ZŠZ Slovenije.
Do sofinanciranja iz programa vrhunskega športa so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike
s statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda v športnih panogah, ki so na rednem programu
Olimpijskih iger.
Sofinancira se objekt za vadbo in strokovni kader.
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TRŽIČ
1820.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o turističnem vodenju na ravni turističnega
območja Občine Tržič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02,108/03,
72/05, 21/06, 14/07, 60/07, 27/08, 76/08 in 79/09), 41. in
42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
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št. 7/03, 86/04, 34/05, 44/05, 40/06, 115/06, 139/06, 17/08,
76/08, 109/09 in 108/09) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine
Tržič na 28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o turističnem vodenju na ravni turističnega
območja Občine Tržič
1. člen
V Odloku o turističnem vodenju na ravni turističnega
območja Občine Tržič (Uradni list RS, št. 68/05) (v nadaljevanju: odlok) se besedilo v 1. členu »Turistično, promocijski in
informacijski center Občine Tržič (v nadaljevanju TPIC Tržič)«
spremeni, tako da se glasi »Javni zavod za turizem Tržič (v
nadaljevanju – JZT Tržič)«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Občina Tržič«
nadomesti z besedilom »JZT Tržič«.
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »župan Občine
Tržič« nadomesti z besedilom »svet zavoda«, besedilo »Občine Tržič« pa se nadomesti z besedilom »JZT Tržič«.
3. člen
V 5. členu odloka se beseda »župan« nadomesti z besedilom »direktor JZT Tržič«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »Občina Tržič«
nadomesti z besedilom »JZT Tržič«.
V tretji alineji prvega odstavka 6. člena pa se besedilo
»župana Občine Tržič« nadomesti z besedilom »direktorja JZT
Tržič«.
5. člen
V 7. členu odloka se besedilo »TPIC Tržič« nadomesti z
besedilom »JZT Tržič«.
6. člen
V 8. členu odloka se besedilo »TPIC Tržič« nadomesti z
besedilom »JZT Tržič«.
7. člen
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Turistična vodenja za naročene in razpisane oglede se
zaračunavajo po ceniku, ki ga izda JZT Tržič, potrdi pa svet
zavoda.«

Uradni list Republike Slovenije
Z globo v višini 200,00 EUR se kaznuje odgovorno osebo
pravne osebe, ki ravna v nasprotju z 8. členom tega odloka.
Z globo v višini 40,00 EUR se kaznuje posameznik, ki
ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka.
Plačane globe, ki so predpisane s tem odlokom in pravnomočno izrečene z odločbo pristojnega prekrškovnega organa,
so prihodek proračuna Občine Tržič in se namensko porabijo
za pospeševanje razvoja turizma v Občini Tržič«.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 322-0001/2009-411
Tržič, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1821.

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 28. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra, v lasti Občine Tržič, na
nepremičnini parc. št. 1197/17, k.o. Bistrica.
2.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi
statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič ter za njen 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.
Št. 478-23/2010-31
Tržič, dne 26. aprila 2010

8. člen
V 11. členu se besedilo »TPIC Tržič« nadomesti z besedilom »JZT Tržič«. Za besedilom »Občinskemu svetu Občine
Tržič« pa se doda še besedilo »svetu zavoda«.

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

9. člen
V 13. členu odloka se besedilo »TPIC Tržič« nadomesti z
besedilom »JZT Tržič«.
10. člen
V 14. členu odloka se besedilo »občinsko redarstvo« nadomesti z besedilom »medobčinski inšpektorat Kranj v okviru
svojih pristojnosti«.
11. člen
Besedilo 15. člena odloka se spremni tako, da se glasi:
»Z globo v višini 200,00 EUR se kaznuje posameznik, ki
ravna v nasprotju s 3. ali 8. členom tega odloka.
Z globo v višini 400,00 EUR se kaznuje pravna oseba
in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z
8. členom tega odloka.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

VITANJE
1822.

Odlok o organizaciji, ustanavljanju
in delovanju zaščite in reševanja
v Občini Vitanje

Na podlagi 21. 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), določil
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06), določil Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), določil Zakona o gasilstvu
(Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), določil Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06

Uradni list Republike Slovenije
Odl. US: U‑I‑51/06‑10, 112/06 Odl. US: U‑I‑40/06‑10, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08), določil Uredbe o merilih za
organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot Civilne zaščite
in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS,
št. 92/07) ter 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 19. redni
seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o organizaciji, ustanavljanju in delovanju zaščite
in reševanja v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organizacije
in delovanja sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji
za območje Občine Vitanje natančneje določa:
– organizacija, pripravljanje in delovanje civilne zaščite
in drugih sil zaščite in reševanja ob naravnih in drugih večjih
nesrečah ter v vojni;
– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju;
– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnostih.
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
2. člen
Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v
Občini Vitanje temelji na:
– uresničevanju in izvajanju preventivnih in drugih ukrepov, ki preprečujejo nastanek nesreče ali izboljšujejo zaščito
in reševanje;
– pripravah prebivalstva, organov in organizacij za osebno in vzajemno zaščito;
– pripravah vseh struktur v občini za izvajanje ukrepov
za zaščito in reševanje, predvsem javnih služb, ki delujejo na
področju občine;
– pripravah in vključevanju v zaščito in reševanje podjetij,
zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je pomembna
za zaščito in reševanje;
– organiziranju, pripravah in delovanju operativnih sestavov gasilske zveze, Območnega združenja Rdečega križa
Vitanje in po potrebi drugih društev in organizacij državljanov, ki
lahko opravljajo dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči;
– organiziranju, pripravah in delovanju poverjenikov, enot,
služb in štabov za civilno zaščito;
– pripravah občinskih organov za izvajanje in vodenje
ukrepov zaščite in reševanja iz svoje pristojnosti.
Enotnost sistema za zaščito in reševanje se zagotavlja
z organizacijskimi in drugimi pripravami, usposobljenostjo ter
enotnim vodenjem akcij zaščite in reševanja v krajevnih skupnostih in v občini.
3. člen
Naravne in druge večje nesreče, zaradi katerih se v Občini
Vitanje aktivirajo sile za zaščito in reševanje, so: potresi, poplave, plazovi, tehnološke nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi,
neurja, požari, prometne nesreče, epidemije, suše, razpad komunalne infrastrukture. Sile ZIR se aktivirajo kolikor redne službe
in podjetja niso zmožne same obvladati nesreče ali nezgode.
V celoti se sile za zaščito in reševanje aktivirajo v vojni.
II. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
4. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke
za neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč in

Št.

37 / 7. 5. 2010 /

Stran

5205

reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih in drugih delovnih
in bivalnih okoljih.
V stanovanjskih hišah in stanovanjskem okolju izvajajo
ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in vzajemne
zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerja štab za civilno zaščito, vodja intervencije gasilske ali druge reševalne
službe, ki izvaja zaščito in reševanje na prizadetem območju
ali poverjenik za civilno zaščito.
V delovnem okolju izvajajo ukrepe zaščite in reševanja
po načelu osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo
delovanje usmerja vodstvo podjetja, štab za civilno zaščito ali
poverjenik za civilno zaščito.
Državljani izvajajo v okviru osebne in vzajemne zaščite
naslednje aktivnosti:
– organizirajo in izvajajo ukrepe za osebno in vzajemno
zaščito,
– vzdržujejo objekte za zaščito in reševanje (zaklonišča,
zaklonilnike in druge prostore),
– nabavljajo komplete za osebno zaščito,
– izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje.
III. UKREPI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
5. člen
Zaradi ogroženosti se v Občini Vitanje pripravljajo, organizirajo, načrtujejo in izvajajo naslednji ukrepi in aktivnosti:
– zaščita in reševanje ob požarih,
– zaščita in reševanje ob poplavah,
– zaščita in reševanje ob potresih,
– zaščita in reševanje ob nesreči z nevarnimi snovmi,
– zaščita in reševanje ob jedrski nesreči v NE Krško,
– oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,
– sanacija.
6. člen
Ukrepi, našteti v prejšnjem členu, obsegajo:
– aktivnosti za preprečevanje oziroma zmanjšanje ogroženosti,
– organizacijske, materialne in kadrovske priprave za
izvajanje ukrepov zaščite in reševanja,
– aktivnosti za odpravljanje posledic.
V miru izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje podjetja,
zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je pomembna za
zaščito in reševanje, splošno reševalne službe ter enote in štabi
za civilno zaščito (v primeru večjih naravnih in drugih nesreč).
IV. PODJETJA IN ZAVODI TER DRUGE ORGANIZACIJE,
KI OPRAVLJAJO DEJAVNOSTI, POMEMBNE ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE
7. člen
Kot podjetja, katerih dejavnosti so pomembne za zaščito
in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč v Občini Vitanje, se določijo:
– Komunala Vitanje d.o.o., za opravljanje nalog tehničnega reševanja in sanacije,
– Osnovna šola Vitanje; za zagotavljanje prehrane in
zasilni sprejem ogroženih prebivalcev,
– Zdravstveni dom Slovenske Konjice za opravljanje nalog organizacije in dajanja prve pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah.
Pogodbe o izvajanju nalog zaščite in reševanja med naštetimi podjetji in Občino Vitanje podpišeta odgovorna oseba v
podjetju (direktor) in župan Občine Vitanje.
Navedena podjetja, ki so posebnega pomena za zaščito
in reševanje v Občini Vitanje, imajo naslednje naloge:
– omogočajo strokovno usposabljanje delavcev za izvajanje nalog zaščite in reševanja,
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– skrbijo za materialno‑tehnična sredstva in opremo, ki je
namenjena za izvajanje nalog zaščite in reševanja,
– izvajajo druge priprave, ki omogočajo uspešno delovanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah.
Župan lahko v primeru potrebe pridobi tudi druga podjetja,
ustanove in posameznike, potrebne za izvajanje dejavnosti
pomembne za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih
nesreč.
V. SPLOŠNE REŠEVALNE SLUŽBE IN SODELOVANJE
DRUŠTEV TER DRUGIH ORGANIZACIJ DRŽAVLJANOV
PRI ZAŠČITI IN REŠEVANJU
8. člen
Gašenje požarov in izvajanje drugih reševalnih ukrepov
ob velikih požarih in nesrečah, ki jih določa ta odlok, izvaja
prostovoljno gasilsko društvo, ki deluje v Občini Vitanje. Prostovoljno gasilsko društvo, ki so udeležena v reševalnih akcijah,
ima pristojnosti splošnih reševalnih enot.
Za organizacijo, strokovno usposabljanje in druge operativne priprave operativnih gasilskih enot in prostovoljnega
gasilskega društva, skrbi Gasilska zveza Zreče ‑ Vitanje.
9. člen
Gasilska zveza Zreče ‑ Vitanje in prostovoljno gasilsko
društvo v občini, opravljajo svoje naloge v vseh situacijah
do trenutka, ko je obseg elementarne ali druge nesreče tako
obsežen, da je potrebno aktivirati tudi druge enote in službe
civilne zaščite.
O aktiviranju enot in služb civilne zaščite Občine Vitanje,
odloča župan. V odsotnosti župana odloča poveljnik za civilno
zaščito Občine Vitanje oziroma pooblaščeni član štaba za
civilno zaščito.
Operativnim gasilskim enotam poveljujejo poveljniki prostovoljnih gasilskih društev.
10. člen
Intervencije, pri katerih sodeluje več gasilskih enot, vodi
poveljnik gasilske enote, na območju katere je požar ali druga
nesreča, lahko pa sporazumno preda vodenje poveljniku višje
kategorizirane enote ali višjemu po činu. Poveljniki sodelujočih
gasilskih enot in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno
vodstvo intervencije, ki je odgovorno vodji intervencije.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju
več krajevnih skupnosti oziroma na območju sektorja, aktivnosti
vodi in vsem poveljuje poveljnik Gasilske zveze Zreče ‑ Vitanje.
Če je aktiviran župan ali Občinski štab CZ Občine Vitanje, le‑ta
vodi aktivnosti zaščite in reševanja, operativnim gasilskim enotam pa poveljuje poveljnik Gasilske zveze Zreče ‑ Vitanje.
Pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti na območju
celotne Občine Vitanje, vse aktivnosti ob večjih nesrečah in katastrofah organizira in vodi poveljnik za civilno zaščito Občine
Vitanje, prostovoljnim gasilskim društvom pa poveljuje poveljnik
Gasilske zveze Zreče ‑ Vitanje ali podpoveljnik GZ.
11. člen
Območno združenje Rdečega križa, poleg rednih dejavnosti, ki sovpadajo z zaščito in reševanjem, organizira poizvedovalno službo za primer večjih nesreč.
Območno združenje Rdečega križa zagotavlja stalno pripravljenost in operativno sposobnost pripadnikov poizvedovalne službe.
VI. ENOTE IN ŠTABI CIVILNE ZAŠČITE
a) Enote civilne zaščite
12. člen
Enote civilne zaščite so v Občini Vitanje posebej organizirane in opremljene ter usposobljene sile, namenjene za
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zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin
ob naravnih in drugih večjih nesrečah ter nevarnostih.
Enote civilne zaščite organizirajo tista podjetja ter zavodi,
ki zaposlujejo na enotnem delovnem prostoru več kot 100
delavcev oziroma tista, ki jih določi s svojim sklepom župan na
predlog občinskega štaba za civilno zaščito.
Enote civilne zaščite lahko organizirajo podjetja, zavodi in
druge organizacije tudi po lastni odločitvi.
Enote civilne zaščite so splošne in specializirane.
Splošne enote civilne zaščite organizirajo v Občini Vitanje za izvajanje manj zahtevnih ukrepov zaščite in reševanja
podjetja, zavodi in druge organizacije ter drugi ožji deli občine,
ki na svojem območju nimajo gasilskega društva oziroma, če ti
sestavi niso zadostni.
Specializirane enote civilne zaščite na območju Občine
Vitanje organizirajo za izvajanje posameznih ukrepov zaščite in
reševanja večja podjetja, zavodi, druge organizacije in občina,
na podlagi ocene ogroženosti.
V občini se organizirajo:
– ekipa za prvo pomoč,
– ekipa za podporo.
13. člen
V Občini Vitanje so za izvajanje posameznih ukrepov oziroma nalog zaščite in reševanja zadolžena podjetja iz 7. člena
in društva iz 11. člena odloka, s katerimi župan podpiše pogodbo o izvajanju nalog zaščite in reševanja.
14. člen
Za operativno strokovno vodenje zaščite, reševanja in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Vitanje, se
imenuje štab za civilno zaščito.
Občinski štab za civilno zaščito, poveljnika in namestnika
poveljnika, imenuje s svojim sklepom župan.
Štab za civilno zaščito v organizacijah oziroma podjetjih in
zavodih, imenuje organ upravljanja (direktor, ravnatelj).
15. člen
Štab za civilno zaščito opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
na svojem območju,
– izdeluje in spremlja načrte za delovanje civilne zaščite,
– predlaga županu organizacijo civilne zaščite oziroma
zaščite in reševanja v občini,
– usmerja usposabljanje pripadnikov civilne zaščite,
– po pooblastilu župana odreja, organizira in vodi izvajanje zaščitnih in reševalnih akcij ob naravnih in drugih večjih
nesrečah ter v vojni.
16. člen
Občinski štab za civilno zaščito Občine Vitanje vodi delovanje vseh štabov in poverjenikov civilne zaščite na območju
občine, štab za civilno zaščito ožjega dela občine vodi delovanje vseh poverjenikov in enot civilne zaščite na območju občine, štab za civilno zaščito podjetja pa vodi zaščitne in reševalne
aktivnosti v podjetju.
Na območju Občine Vitanje se ustanovi štab za civilno
zaščito:
– Občinski štab za civilno zaščito.
17. člen
Poveljnike civilne zaščite, njihove namestnike in štabe
civilne zaščite imenujejo podjetja, zavodi in druge organizacije
z nad 50 zaposlenimi, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene
derivate ter energetske pline ali opravljajo dejavnosti, ki predstavljajo tveganje za okolico na podlagi odločitev pristojnega
državnega organa ali organa lokalne skupnosti.
V podjetjih, zavodih, ustanovah in delovnih enotah, ki
nimajo štabov za civilno zaščito in je več kot 100 zaposlenih,
se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.
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Šole in drugi javni zavodi, ki opravljajo dejavnost vzgoje
in izobraževanja, otroškega, invalidskega in socialnega varstva
ter nege starejših oseb, z nad 50 otroki, učenci, študenti ali
oskrbovanimi osebami morajo imenovati poverjenike civilne
zaščite.
Za opravljanje nalog iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena župan s svojim sklepom določi podjetja, šole
in zavode, ki morajo imenovati štabe ali poverjenike civilne
zaščite. Štabe civilne zaščite ali poverjenike imenujejo organi
upravljanja posameznih družb, zavodov in podjetij.
18. člen
V stanovanjskih stavbah z nad 100 stanovalci, in delih
naselij, ki so zaokrožena celota z do 200 prebivalci, v vaseh in
zaselkih z do 300 prebivalci oziroma v mešanih poslovno‑stanovanjskih objektih, kjer prebiva oziroma dela več kot 100 oseb
se imenujejo poverjeniki za civilno zaščito.
Za vzdrževanje zaklonišč, formiranje reševalnih skupin in
odpravljanje posledic nesreč, so odgovorni lastniki stanovanj,
njihovi upravljalci in poverjeniki CZ.
Za opravljanje nalog iz prvega odstavka tega člena župan
s svojim sklepom imenuje poverjenike civilne zaščite.
19. člen
Naloge poverjenika za civilno zaščito v pripravah na zaščito in reševanje:
– vzpodbuja opremljanje prebivalcev (stanovalcev, delavcev) z osebno in skupno zaščitno opremo ter usposabljanje za
izvajanje osebne in vzajemne zaščite,
– skrbi za organizacijo in izvajanje preventivnih ter drugih
ukrepov za zaščito ljudi ter premoženja,
– sodeluje pri organiziranju in formiranju potrebnih ekip za
zaščito in reševanje v okolju, v katerem živi oziroma dela,
– nadzoruje redno vzdrževanje zaklonišč in naprav ter
opozarja pristojne na vzdrževanje zaklonišč (upravnika ali direktorja podjetja),
– skrbi za brezhibnost sredstev in opreme (opreme za gašenje požarov in reševanje iz ruševin, prve medicinske pomoči
ter vseh drugih sredstev, ki se nahajajo v objektih in okolju, za
katere je zadolžen),
– spremlja in opozarja prebivalce oziroma delavce v podjetjih, na vse preteče nevarnosti, ki bi lahko ogrozile njihovo
varnost in premoženje (požar, potres, poplava itd.).
20. člen
Naloge poverjenika za civilno zaščito ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni:
– spremlja nevarnosti in organizira priprave za zaščito in
reševanje v ožjih delih občine oziroma podjetju,
– ugotavlja stanje in posledice ter o tem obvešča nadrejeni štab za civilno zaščito,
– vzpodbuja osebno in vzajemno zaščito prebivalcev,
stanovalcev, oziroma delavcev,
– sodeluje z vodstvi reševalnih služb in ekip pri vodenju
in izvajanju zaščite in reševanja.
21. člen
Ob naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu ogrožajo prebivalstvo, materialne in druge dobrine oziroma, ki lahko
povzročijo večje posledice, aktivirajo civilno zaščito poveljniki
civilne zaščite ali poverjeniki civilne zaščite, poslovodni organi
oziroma dežurni funkcionar, pristojen za ukrepanje, katerega
pooblasti župan.
Civilna zaščita po aktiviranju deluje po načrtu za delovanje civilne zaščite in po dejanskih potrebah oziroma ukazih
župana in nadrejenih štabov za civilno zaščito.
22. člen
Zaščito in reševanje ob vseh manjših nesrečah vodijo
samostojno vodje gasilskih enot oziroma vodja prostovoljnega
gasilskega društva.
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Zaščito in reševanje ob nesrečah v tehnoloških procesih
in nesrečah z nevarnimi snovmi manjšega obsega, vodijo vodje
intervencijskih enot z ustrezno koncesijo.
23. člen
Zaščito in reševanje ob nesrečah večjega obsega, vodi
župan ali štabi za civilno zaščito. Za vodenje reševalnih akcij, ki
zahtevajo posebno strokovnost in znanje, župan lahko imenuje
pri občinskem štabu za civilno zaščito skupine strokovnjakov
za strokovno pomoč.
VII. MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE ZAŠČITE
IN REŠEVANJA
24. člen
Ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko župan ali
poveljnik za civilno zaščito v skladu s pogoji in situacijo, po
lastni presoji ali na predlog občinskega štaba za civilno zaščito,
odredi aktiviranje državljanov ter njihovih sredstev, delavcev
in sredstev podjetij, zavodov in reševalnih služb ter štabov in
enot civilne zaščite na območju občine. Aktivnosti se vodijo in
izvajajo v skladu z načrti zaščite in reševanja Občine Vitanje.
Mobilizacija se izvaja v primeru vojne nevarnosti. Mobilizacijo razglasi Vlada RS. Mobilizacija se izvaja po načrtu za
mobilizacijo Uprave za obrambo Celje. Strukture za zaščito in
reševanje Občine Vitanje so dolžne pomagati izvajati mobilizacijo.
25. člen
Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in
drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpi, imajo aktiviranci
iz prejšnjega člena pravico do povračila dejanskih stroškov in
dejanske škode.
Državljani oziroma delavci imajo pravico do brezplačne
nastanitve in prehrane, če neprekinjeno sodelujejo v akcijah
zaščite in reševanja najmanj 4 ure.
Povračilo oziroma odškodnina uporabnikom ter lastnikom sredstev in nepremičnin gre v breme proračuna Občine
Vitanje, v primeru tehnoloških, prometnih in drugih nesreč, gre
povračilo v breme podjetja, zavoda, prevozne organizacije ali
druge organizacije, katere obratovanje ali delavci ali vozniki so
povzročili nastanek nesreče.
VIII. OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE
26. člen
Za odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih
nesreč ter vojni nevarnosti in obveščanje prebivalstva, zavodov
ter drugih organizacij državnih organov, civilne zaščite in drugih reševalnih služb, se v Občini Vitanje organizira sistem za
opazovanje in obveščanje.
27. člen
Sistem za opazovanje in obveščanje v Občini Vitanje se
ob naravnih in drugih nesrečah organizira skladno z sprejetimi
načrti zaščite in reševanja za posamezne nesreče.
28. člen
Za sprejem in prenos ukrepov, odredb in sporočil, za
zbiranje, analizo in izmenjavo podatkov o nevarnostih, seznanjanjem pristojnih organov ter za obveščanje in alarmiranje
prebivalstva in podjetij, organizacij in organov je v Občini Vitanje pristojen center za obveščanje oziroma regijski center za
obveščanje Celje.
29. člen
Center za obveščanje Celje oziroma regijski center deluje
neprekinjeno 24 ur dnevno.
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IX. USPOSABLJANJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
30. člen
Usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se v Občini Vitanje izvaja po programih, ki zagotavljajo temeljno in dopolnilno
usposabljanje oziroma programih, ki jih predpiše Republiška
uprava za zaščito in reševanje.
Dopolnilno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite se
praviloma izvaja v obliki praktičnih vaj.
31. člen
Pripadniku civilne zaščite se na njegovo prošnjo odloži
usposabljanje ali posamezna vaja:
– če se zaradi bolezni ali poškodbe ni sposoben udeležiti
usposabljanja ali vaje,
– če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in če ima
med usposabljanjem izpit ali kolokvij ali obvezne vaje,
– če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan,
– če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini
ali gospodinjstvu, oziroma zaradi drugih zasebnih razlogov,
zaradi katerih bi pripadnik zašel v težak položaj, če bi šel na
usposabljanje.
Prošnje za odložitev usposabljanja ali vaje je potrebno
vložiti pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve:
Upravi za obrambo Celje, v osmih dneh po prejemu poziva.
X. KAZENSKA DOLOČBA
32. člen
Ob kršitvah tega odloka se uporabljajo kazenske določbe
Zzakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS, št. 51/06).
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka skrbi strokovna
služba Občine Vitanje.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju Občine Vitanje
1. člen
Besedilo 1. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Vitanje (Uradni list RS,
št. 5/10), se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave mešanih komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na celotnem območju Občine Vitanje (v nadaljevanju: občina).«
2. člen
Vsa ostala določila Odloka o načinu opravljanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Vitanje ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000‑03/2010‑09
Vitanje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

XI. KONČNI DOLOČBI
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-03/2010-07
Vitanje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

1823.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki na območju
Občine Vitanje

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO‑1,
Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08
in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/06),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB in 76/08), 3. in 26. člena Zakona o prekrških
(ZP‑1, Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in 17/08), Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Vitanje (Uradni
list RS, št. 17/96) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni
list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na
19. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

1824.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 –
ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 –
popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) ter
16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in
21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na 19. redni seji dne
22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
1. člen
(1) V 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 13/97, 57/03 in 53/08) se v prvem odstavku
besedilo »Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po
osnovnem glasbenem izobraževanju«, zamenja z besedilom
»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnega glasbenega
izobraževanja za šolski okoliš«.
(2) Pred tem členom se spremeni naslov »4. Območje
zadovoljevanja vzgojno‑izobraževalnih potreb« v »4. Šolski
okoliš«.
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2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se po novem

glasi:

I/56.102
I/56.290
I/56.210
I/56.300
J/58.190
J/62.020
J/62.090
J/63.110
J/63.120
M/72.190
M/72.200
M/74.900
N/82.190
N/82.300
N/74.900
P/85.520
P/85.590
P/85.600
R/90.010
R/90.020
R/90.030
R/90.040
R/93.299

– okrepčevalnice in podobni obrati,
– druga oskrba z jedmi,
– priložnostna priprava in dostava jedi,
– strežba pijač,
– drugo založništvo,
– svetovanje o računalniških napravah in programih,
– druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– obratovanje spletnih portalov,
– raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
– raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
– fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
– organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
– drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– umetniško uprizarjanje,
– spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
– umetniško ustvarjanje,
– obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas.

3. člen
(1) V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

glasi:

»Svet zavoda šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev«.
(2) Črta se tretji odstavek, spremenijo se četrti, peti in
šesti odstavek, ki se po novem glasijo:
»(1) Po enega predstavnika ustanovitelja imenujejo
in razrešujejo občinski sveti občin Slovenske Konjice, Zreče
in Vitanje.
(2) Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet
zavoda izmed delavcev na centralni šoli in podružnicah v sorazmernem delu glede na število zaposlenih delavcev ter jih
odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
(3) Predstavnike staršev v svet zavoda volijo starši
na svetu staršev iz oddelkov v Zrečah in Vitanju enega predstavnika, iz centralne šole pa dva predstavnika ter jih razrešijo
oziroma odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.«
(3) Črtajo se sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
4. člen
Doda se 16.a člen, ki se glasi:
»(1) Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni
za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni
največ dvakrat zaporedoma.
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(2) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda
pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen,
če:
– je imenovan v drugo funkcijo, ki je s to nezdružljiva
(npr. predstavnik delavcev je imenovan za ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja),
– mu preneha delovno razmerje v zavodu,
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
(3) Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha
status učenca njegovemu otroku oziroma, če ga svet staršev
odpokliče ali razreši.
(4) Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
(5) Svet zavoda na podlagi sklepa organa, pristojnega za
imenovanje, da je imenovani član razrešen, pisne odstopne
izjave člana oziroma poročila volilne komisije o izidu glasovanja
o razrešitvi ali na podlagi ugotovitve dejstev iz prve, druge ali
tretje alineje prvega odstavka tega člena sprejme ugotovitveni
sklep, da je članu prenehal mandat v svetu in dan prenehanja
in o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev
novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev,
svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju
mandata razpiše nadomestne volitve.
(6) Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se
za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član
po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član,
kateremu je prenehal mandat.«
5. člen
Doda se 16.b člen, ki se glasi:
»(1) Pravico voliti in biti izvoljen v svet zavoda (aktivno
in pasivno volilno pravico) imajo vsi delavci zavoda razen
ravnatelja in pomočnika ravnatelja na neposrednih in tajnih
volitvah.
(2) Vsi delavci zavoda izvršujejo svojo volilno pravico v
eni in isti volilni enoti, s tem, da mora na skupni kandidacijski
listi biti vsaj en kandidat iz oddelkov v Zrečah in Vitanju.
(3) Predstavnika staršev voli svet staršev izmed kandidatov, ki jih lahko predlagajo starši na sestankih oddelčnih
skupnosti neposredno ali prek svojih predstavnikov v svetu
staršev.
(4) Svet zavoda sprejme sklep o razpisu volitev oziroma
imenovanjih v svet zavoda in v njem določi roke za izvedbo
posameznih aktivnosti za izvedbo volitev oziroma imenovanj in
imenuje volilno komisijo. V skladu z zakonom in tem sklepom
poda navodila o načinu predlaganja kandidatov in oblikovanju
kandidacijskih list, o načinu glasovanja in ugotavljanju izidov
glasovanja, o postopkih in primerih, ko se volitve ponovijo in
glede drugih postopkovnih vprašanjih, potrebnih za izvedbo
volitev v skladu z zakonom in tem sklepom.
(5) Predsednik sveta zavoda najkasneje 90 dni pred iztekom mandata pisno pozove pristojne organe oziroma volilno
telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo svoje predstavnike v svet zavoda.
(6) Če svet zavoda ne izvede aktivnosti iz četrtega oziroma petega odstavka tega člena oziroma ne opravi dejanj, ki so
potrebna za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda
in njegovo konstituiranje najkasneje v rokih, določenih s tem
sklepom, opravi te naloge v sedmih dneh po preteku roka, ki je
določen za svet zavoda, ravnatelj zavoda.
(7) Kandidate za člane sveta zavoda, predstavnike delavcev, lahko predlagajo učiteljski zbor, sindikat ali najmanj 10%
vseh delavcev posamezne volilne enote. Predlagatelji oblikujejo pisni predlog kandidatov s pisnim soglasjem predlaganega
kandidata h kandidaturi ter s podpisom predlagateljev.
(8) Volitve predstavnikov v svet zavoda so veljavne, če se
jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so
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kandidati, ki dobijo največje število glasov volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev.
(9) Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je določeno v prejšnjem odstavku tega člena, se volitve ponovijo.
V ponovljenih volitvah so izvoljeni kandidati, ki dobijo večino
glasov volilnih upravičencev, ki se volitev udeležijo.
(10) Če imata dva ali več kandidatov enako število glasov,
se med njimi izbere kandidata, ki ima daljšo delovno dobo v
zavodu.
(11) Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opravljenih volitvah pripravi poročilo in ga predloži predsedniku
sveta zavoda in ravnatelju zavoda.
(12) Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom
mandata sveta zavoda.
(13) Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter
njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki
ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
(14) Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v
zavodu.«
6. člen
Doda se 16.c člen, ki se glasi:
»(1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
(2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
(3) Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko
kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
(4) 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.«
7. člen
Doda se 16.č člen, ki se glasi:
»(1) Ravnatelj je dolžan v naslednjih tridesetih dneh,
ko so izpolnjeni pogoji za konstituiranje sveta zavoda, sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda
vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda. Člani na
konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega
namestnika.
(2) Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih
oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel
mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen
član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan
oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.«
8. člen
Doda se 16.d člen, ki se glasi:
»(1) Ko svet ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, najkasneje v osmih dneh razpiše nadomestne volitve, če
preneha mandat predstavniku delavcev. Če preneha mandat
drugemu predstavniku, ravnatelj takoj o tem pisno obvesti in
pozove organe oziroma volilno telo, pristojno za izvolitev oziroma imenovanje, da v roku 30 dni izpeljejo postopek izvolitve nadomestnega člana oziroma imenujejo drugega predstavnika.
(2) Ne glede na prvi odstavek te tega člena, nadomestnih
volitev ni treba izvesti, če je prenehal mandat manj kot tretjini
članov sveta in je do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
(3) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki se nanašajo na redne volitve.«
9. člen
Doda se 16.e člen, ki se glasi:
»(1) Delavci in starši lahko v času mandata razrešijo
oziroma odpokličejo svoje predstavnike v svetu zavoda v pri-
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meru, da njihov predstavnik pri odločanju krši predpise ali ne
izpolnjuje obveznosti člana sveta.
(2) Postopek razrešitve oziroma odpoklica predstavnikov
delavcev in staršev se začne, ko svet zavoda dobi pisni utemeljen predlog za razrešitev posameznega člana določenega volilnega telesa ali pa vseh njihovih predstavnikov v svetu zavoda,
ki ga s podpisom podpira vsaj 10% vseh volilnih upravičencev
v zadevni volilni enoti oziroma telesu.
(3) Za postopek razrešitve oziroma odpoklica se smiselno
uporabljajo določila, ki določajo pravila volitev članov sveta zavoda. O razlogih za razrešitev oziroma odpoklic mora biti član
sveta zavoda seznanjen pred začetkom postopka razrešitve.
Če član sveta, za katerega se predlaga razrešitev oziroma
odpoklic, odstopi najkasneje do začetka glasovanja o razrešitvi,
se izpelje le postopek volitev nadomestnega člana.
(4) Predlagatelji za razrešitev oziroma odpoklic člana
sveta zavoda morajo sočasno predlagati vsaj enega kandidata
za nadomestnega člana sveta zavoda. Glasovanje o razrešitvi oziroma odpoklicu in glasovanje o volitvah nadomestnega
člana se skliče na isti dan. Volitve nadomestnega člana se
izvedejo takoj po tem, ko volilna komisija ugotovi, da je prejšnji
član razrešen s potrebno večino glasov. Član sveta je razrešen,
če je za razrešitev glasovala večina volilnih upravičencev, ki so
se udeležili glasovanja o razrešitvi, v nasprotnem primeru član
sveta nadaljuje z mandatom.
(5) Razrešenemu oziroma odpoklicanemu članu sveta
preneha mandat, nadomestnemu članu pa prične teči z dnem,
ko svet zavoda potrdi poročilo volilne komisije o volilnem izidu
za razrešitev in za izvolitev nadomestnega člana.«
10. člen
Spremeni se besedilo 17. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Svet zavoda v okviru nalog, določenih z zakonom
in drugimi predpisi, sprejema svoje odločitve na način in po
postopku ter v rokih, določenih s predpisi oziroma akti poslovanja.
(2) Svet lahko zaseda, če je prisotna več kot polovica članov in sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta.
(3) Sejo sveta praviloma sklicuje in vodi predsednik, v
njegovi odsotnosti oziroma nezmožnosti pa njegov namestnik
(v nadaljnjem besedilu: sklicatelj seje). Predlog za sklic seje
oziroma dnevni red seje lahko poda vsak član sveta in drugi
organi zavoda oziroma šol, pobudo pa vsakdo, ki ima neposreden interes.
(4) Predsednik sveta mora sklicati sejo praviloma
v 30 dneh po prejemu vloge ali predloga za sklic seje oziroma
v najkrajšem možnem času, kadar odloča o zadevah, za katere
predpisi določajo krajše roke.
(5) Če sklicatelj seje ne skliče v skladu s prejšnjim odstavkom, jo lahko skliče član sveta, če si za sklic seje pridobi
soglasje več kot polovice članov sveta, ali ravnatelja zavoda.
(6) Svet zavoda določi način glasovanja pred začetkom glasovanja o posamezni zadevi, če to ni urejeno s poslovnikom.
(7) Na način, določen v prejšnjem odstavku, svet določi
druga pravila odločanja (o predčasnem ali naknadnem glasovanju, dopisni oziroma korespondenčni seji, o glasovanju v
dveh krogih za primer neodločenega rezultata pri imenovanjih
oziroma volitvah in podobno).
(8) Če predsednik sveta ne more voditi seje zaradi odsotnosti, jo vodi namestnik predsednika sveta. Če niti namestnik
ne more voditi seje, člani sveta določijo, da jo vodi eden izmed
prisotnih članov sveta.
(9) Kadar svet odloča kot drugostopenjski organ, odloči
pred pričetkom obravnave zadeve na zahtevo člana, predsednika sveta ali druge osebe z večino glasov prisotnih članov
o izločitvi člana, ki je v isti zadevi odločal v organu zavoda
na prvi stopnji ali če obstajajo druge okoliščine, ki utemeljeno
vzbujajo dvom o nepristranskosti člana sveta v zadevi. Zoper
sklep sveta v zvezi z izločitvijo ni pritožbe.
(10) Na razloge za izločitev je dolžan paziti in je za to
odgovoren vsak član sveta sam. Zahtevo za izločitev in razlo-
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ge za njo mora član sveta oziroma druga oseba iz prejšnjega
odstavka podati v pisni obliki ali pa na zapisnik nemudoma, ko
izve za razloge, najkasneje pa do konca obravnave zadeve,
in sicer pred glasovanjem o zadevi. Zahteva za izločitev mora
vsebovati okoliščine zaradi katerih se zahteva izločitev člana.
(11) Svet zavoda lahko v skladu s tem sklepom določi
podrobnejša pravila delovanja sveta s poslovnikom.«
11. člen
Spremeni se 18. člen, ki se glasi:
»(1) Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ
zavoda.
(2) Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(3) Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
(4) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.«
12. člen
V 21. členu se drugi odstavek po novem glasi: »Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
13. člen
V 27. členu se spremeni besedilo četrtega odstavka, ki
se po novem glasi:
»(4) Svet staršev v okviru nalog, določenih z zakonom
in drugimi predpisi, sprejema svoje odločitve na način in po
postopku ter v rokih, določenih s predpisi oziroma akti poslovanja.«
14. člen
V 33. členu se spremeni drugi odstavek, ki se po novem
glasi: »Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le
za opravljanje in razvoj dejavnosti.« Tretji odstavek se črta.
15. člen
Spremeni se 35. člen, ki se glasi:
»(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in
obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s
plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe
sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja
predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«
16. člen
V 36. členu, se v drugem odstavku črta besedna zveza
»družbenega razvoja«.
17. člen
Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:
»(1) Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost
ravnatelj ali oseba, ki jo ta pooblasti. Javnost dela zavoda se
zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. O svojem delu zavod
poroča staršem preko sveta staršev najmanj dvakrat letno.
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(2) Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko
prisostvujejo vzgojno‑izobraževalnemu delu šole oziroma na
sejah in drugih oblikah strokovnega dela organov šole, če je
tako določeno s predpisi.
(3) Če javnost v skladu s predpisi ni izrecno izključena,
lahko ravnatelj zavoda odobri prisotnost ob upoštevanju predpisov o varovanju osebnih podatkov, integritete mladoletnih oseb
in podatkov, ki imajo značaj tajnosti.«
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-03/2010-06
Vitanje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

1825.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta pod Kompošem – Vitanje

Občinski svet Občine Vitanje je na podlagi 61. in 97. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in
108/09 – ZPNačrt) in 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 113/06 in 21/07) na 19. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta pod Kompošem – Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Zazidalni načrt
Pod Kompošem, ki je bil objavljen v Uradni list SRS, št. 32/84,
in Uradni list RS, št. 36/00, 106/02, 79/04 in 14/05 – popr. (v
nadaljevanju: osnovni odlok o ZN).
2. člen
(predmet odloka)
(1) Ureditveno območje, ki se ureja z Osnovnim odlokom o
ZN se razširi z ureditvenim območjem, ki je navedeno v 4. členu
tega odloka in ki je predmet teh sprememb in dopolnitev ZN Pod
Kompošem – Vitanje (v nadaljevanju: spremembe ZN).
(2) Za razširjeno ureditveno območje veljajo vsi naslednji
členi iz tega odloka.
3. člen
(sestavni deli odloka)
(1) Sestavni del tega odloka je projekt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje, ki ga je
pod št. 611/09 izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar d.o.o.
Velenje in ki ga sestavljajo:
– tekstualni del (notranji naslovni listi in obrazložitev);
– smernice in mnenja k ZN;
– kartografski del z grafičnimi prikazi načrtovanih ureditev
na 7 risbah;
– priloge k ZN;
– dokazna dokumentacija.
(2) Sestavni del odloka sta tudi projekta:
– Komunalna ureditev štirih stanovanjskih stavb Pod
Kompošem, ki ga je pod št. 42/09KU, Velenje, z datumom
November 2009, izdelalo podjetje BIMEL, Julijana Berljak s.p.,
Cesta III/18, 3320 Velenje.
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– Geotehnično poročilo, ki ga je pod št. 1211/09 izdelalo
podjetje PLANUM d.o.o. Maribor.
(3) Sestavni del odloka so tudi vse smernice in mnenja,
ki so jih k spremembam ZN podali pristojni nosilci urejanja
prostora.
II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(meja in velikost ureditvenega območja)
Skladno s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje (Uradni
list RS, št. 23/09) sta v ureditveno območje zajeti parceli št. 181
in 182 v k.o. Vitanje v skupni izmeri 0,1028 ha. Zemljišče je
travnik brez objektov. Preko zemljišča poteka elektro zračni
vod. Komunalni vodi (vodovod, kanalizacija) potekajo v bližini
v sklopu ZN Pod Kompošem.
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7. člen
(namembnost ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje sprememb ZN je namenjeno za
individualno stanovanjsko gradnjo v Vitanju.
(2) Ureditveno območje sprememb ZN se prometno napaja z lokalne poti, za katero je po osnovnem ZN predvidena
rekonstrukcija v lokalno cesto (B..B), ki se naprej navezuje na
lokalno cesto 460 011 Vitanje–Brezen (A..A). Za dovoz do načrtovanih stanovanjskih objektov je predvidena slepa dovozna
cesta (C..C).
(3) S spremembami ZN je načrtovana ureditev 4 parcel
za gradnjo (zemljiških parcel) za enako število stanovanjskih
objektov. Poleg zazidljivih parcel je načrtovana zemljiška parcela za dovozno cesto (C..C) ob kateri naj se uredi še otok za
ločeno zbiranje odpadkov. Načrtovane so pripadajoče zunanje
ureditve (izvedbe priključkov na javno infrastrukturo in ureditve
za varovanje okolja).
IV. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI
NAČRTOVANEGA OBMOČJA

5. člen
(prizadete parcele)
(1) Ureditveno območje sprememb ZN tvorita parceli
št. 181 in 182, v k.o. Vitanje.
(2) Na osnovi rešitev za komunalno urejanje območja
sprememb ZN iz projekta Komunalna ureditev štirih stanovanjskih stavb Pod Kompošem (št. 42/09KU, Velenje, z datumom
November 2009, podjetje BIMEL, Julijana Berljak s.p., Cesta
III/18, 3320 Velenje) bodo izven meje ureditvenega območja
sprememb ZN, zaradi načrtovane izvedbe priključkov na obstoječe komunalno in energetsko omrežje prizadete naslednje
parcele ali deli parcel v k.o. Vitanje:
– za izvedbo rekonstrukcije priključke na lokalno rekonstruirano cesto: parc. št. 410;
– za izvedbo meteorne kanalizacije: parc. št. 184/3, 184/4,
184/6 in 184/7;
– za izvedbo fekalne kanalizacije: parc. št. 184/3, 184/4,
in 184/6;
– za izvedbo drenaž: parc. št. 180/2, 184/2, 184/3, 184/17
in 410;
– za izvedbo vodovoda: 182, 184/3, 184/17 in 410;
– za izvedbo elektro priključka do TP: 177/3, 182, 184/3
in 184/14.
Za posege na navedene parcele je potrebno pridobiti
služnostne pravice.
(3) Kolikor bodo po sprejemu tega odloka izvedene parcelacijske spremembe, se smiselno uporabljajo nove parcelne
številke.
III. NAMEMBNOST UREDITVENEGA OBMOČJA
6. člen
(uskaljenost sprememb ZN s planskimi akti Občine Vitanje)
(1) Občina Vitanje ima sprejet Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in
1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1086–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: planski akt Občine Vitanje.
(2) Celotno ureditveno območje osnovnega ZN je na
osnovi planskega akta Občine Vitanje, v njegovi Urbanistični
zasnovi naselja Vitanje (karta 14) uvrščeno v območja urejanja
z oznakami: S9, s3 in S10 – s pretežno namembnostjo: območja za stanovanja.
(3) Načrtovana gradnja stanovanjskih objektov na območju spremembe ZN je usklajena z namembnostjo, ki jo za
obravnavano območje sprememb ZN (del območja s3) določa
planski akt Občine Vitanje.

8. člen
(zazidalna zasnova)
Predlog zazidave stanovanjskih objektov se v svoji razmestitvi podreja terenskim danostim (oblika, relief in velikost
razpoložljivega zemljišča), pri oblikovanju pa se navezuje na
arhitekturo starejših objektov v širšem prostoru. Umestitev in
orientiranost zagotavljata vsem načrtovanim objektom približno
enakovredne pogoje, hkrati pa je omogočena optimalna odprtost prostora v vseh smereh. Zasnova ureditve ter predhodna
prometna in komunalna opremljenost omogočata gradnjo kateregakoli objekta neodvisno od ostalih.
9. člen
(izhodišča za urbanistično oblikovanje)
(1) S predlagano parcelacijo so določene optimalne velikosti parcel za gradnjo. Določene so zazidljive površine znotraj zemljiških parcel, z upoštevanjem minimalnih 4,0‑metrskih
odmikov objektov od parcelnih mej, ko niso potrebna soglasja
sosedov. Nove objekte je dovoljeno umestiti na zemljiško parcelo le znotraj zazidljivih površin, ob upoštevanju oblikovalskih
pogojev za načrtovane objekte.
(2) Predlog zazidalne situacije predstavlja nazorni prikaz
možnih umestitev objektov na zemljiške parcele z izbranim
tipom stanovanjskega objekta: podolgovata pravokotna tlorisna
oblika, postavitev daljše stranice objekta vzporedno s terenskimi plastnicami, maksimalni gabarit 11,0 m x 8,0 m. Predlagana maksimalna velikost stanovanjskega objekta je določena
na osnovi velikosti zemljiške parcele (prostorska omejenost).
Možna so oblikovna in velikostna odstopanja, ki so določena
v 15. in 39. členu tega odloka.
(3) Umeščanje objekta na parcelo je obvezno z daljšo
stranico in slemenom vzporedno s terenskimi plastnicami.
10. člen
(izhodišča za oblikovanje objektov)
Pri načrtovanju novih objektov (1 do 4) je potrebno upoštevati naslednje pogoje za oblikovanje:
Velikostni in oblikovni pogoji:
tloris:

zmogljivost:
etažnost:

max. 11,0 m x 8,0 m z možnostjo
izvedbe garaže ali nadstrešnice kot
prizidek z dimenzijami max. 6,0 m x
2,5 m;
osnovni objekt naj pod enotno streho
združuje vse potrebne stanovanjske in
pomožne prostore;
klet (K) + pritličje (P) + izkoriščeno
podstrešje (M‑mansarda);
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dovoljena skupna
višina:

± 0,00 pritličja:
gradbena linija:
streha:

maks. zazidanost
zemljiške parc.:
oblikovanje in
barvanje:

minimalna 7,50 m (klet + pritličje);
maksimalna 9,70 m (klet + pritličje +
mansarda);
minimalno nad terenom oziroma skladno z določenimi višinskimi kotami v
zakoličbeni situaciji;
daljša stranica vzporedna medparcelnim mejam;
simetrična dvokapnica; naklon strešin v
območju med 35°–40°; prioritetna smer
slemena mora biti vzporedno s terenskimi plastnicami, pomožna slemena
so lahko pravokotna na osnovno smer;
do 60% ob zagotavljanju funkcionalnih
površin s cestnim priključkom;
streha objekta z možnimi frčadami
oziroma strešnimi okni za osvetlitev in
prezračevanje podstrešnih prostorov;
na fasadah so možni elementi: lože,
balkoni, ganki, tudi izzidki ali niše; fasade coklov temnejše, v obdelavi in barvi
naj odstopajo od gornjih zidov, ki naj
bodo obvezno svetle (bele, beige ali v
toplih pastelnih odtenkih); stavbno pohištvo leseno ali plastično; barva kritine
obvezno opečne barve; svetlejša barva
kritine od opečne ni dovoljena.
11. člen
(enostavni objekti)

(1) Načelno se samostojni pomožni objekti poleg osnovnega stanovanjskega objekta odsvetujejo skladno s priporočilom, da naj se vsi potrebni prostori nahajajo že v osnovnem
objektu pod skupno streho, ker samostojni pomožni objekti
enotno urejeno naselje samo degradirajo.
(2) V primeru, da velikost zemljiške parcele in neizkoriščena možna zazidanost (maksimalno 60% gradbene parcele)
omogoča še dodatno postavitev pomožnega objekta, se to
lahko izvede skladno s pogoji Pravilnika o vrstah zahtevnih,
manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah
del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni
list RS, št. 114/03 in 130/04) ter ob smiselnem upoštevanju
velikostnih in oblikovnih pogojev za stanovanjske objekte iz
10. člena tega odloka.
(3) Glede na relief je dovoljena izvedba opornih zidov za
premostitev višinskih razlik kjer je to potrebno. Oporni zidovi
lahko segajo tudi v območje izven zazidljivega dela zemljiške
parcele oziroma vse od parcelne meje, pri čemer je potrebno
pridobiti soglasje lastnika sosednje parcele. Pri načrtovanju in
izvedbi opornih zidov je potrebno upoštevati pogoje iz Geotehničnega poročila, ki ga je pod št. 1211/09 izdelalo podjetje
PLANUM d.o.o. Maribor.
12. člen
(zunanje ureditve na zemljiških parcelah)
(1) Stanovanjski objekt naj se umesti na zazidalni del
zemljiške parcele, kar zagotavlja minimalne odmike od parcelnih mej (4,00 m) in s tem tudi minimalne odmike med
sosednjimi stanovanjskimi objekti (8,00 m), ki zagotavljajo
zmanjšanje osenčenja med objekti, zmanjšanje ogroženosti
v primeru požara in možnost dostopa za gašenje z vseh
strani objektov.
(2) Ob objektu naj se zagotovijo optimalne funkcionalne
tlakovane površine za parkiranje vozil, njihovo manevriranje,
uvoz v garažo ali pod nadstrešnico ter prometni priključek na
dovozno cesto. Priporočeno je tlakovanje omenjenih funkcionalnih površin z asfaltom (kontrolirano odvajanje meteornih
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vod) v kombinaciji z naravnim ali umetnim kamnom za nivojsko
izenačeni ali dvignjeni obhodni pločnik okoli objekta. Ostale
proste površine naj se prioritetno namenjajo travnatim in z
zazelenjenim površinam (drevesa naj omogočajo senco, kjer
je zaželena) oziroma obdelovanim površinam (vrtovom), če je
za to potreba.
(3) Razmejitev med zemljiškimi parcelami naj se prioritetno rešuje naravno, z živimi mejami. Saditev dreves na posamezni parceli je prepuščena investitorju, skladno s potrebami
po osenčenju objekta oziroma vrtov in s pogojem, da se osončenje sosednjih zemljiških parcel ne sme poslabšati oziroma
je v primeru vpliva zasaditve na sosednjo parcelo potrebno
predhodna pridobitev soglasja soseda.
13. člen
(urejanje javnih površin)
Območje skupnih, javnih površin se ureja ob upoštevanju
urbanistično zazidalne zasnove celotnega ureditvenega območja ter pogojev in usmeritvev za projektiranje in gradnjo.
14. člen
(elementi za zakoličenje)
(1) Načrtovana interna dovozna cesta C..C: širina 3,50 m
+ 2 x 0,75 m.
(2) Za zakoličenje stanovanjskih objektov so dane samo
načelne usmeritve na osnovi umestitve predlaganih objektov.
Na osnovi sprememb ZN je možno zakoličenje prometne ureditve zaselka in zemljiških parcel.
(3) Pri umestitvi objekta v okviru zazidalnega dela zemljiške parcele za pridobitev gradbenega dovoljenja niso potrebna
soglasja lastnikov sosednjih parcel. Predlog zazidave daje lastnikom zemljiških parcel izhodiščne podatke o optimalni velikosti,
tlorisni obliki, oblikovanju strehe, gradbeni liniji, ureditvi funkcionalnih površin in prometnega priključka na dovozno cesto.
15. člen
(tolerance)
(1) Odstopanja so praviloma možna med minimalnimi in
maksimalnimi gabariti z upoštevanjem dovoljenih odmikov od
parcelnih mej (umestitev na zazidalni del zemljiške parcele), z
upoštevanjem gradbenih linij (medparcelne meje):
– tlorisne tolerance v plus ali minus do največ 1,0 m v
obeh smereh;
– vertikalne tolerance v plus ali minus do 0,50 m so pri minimalni dovoljeni skupni višini objekta 7,50 m (od tlaka pritličja
do slemena) in maksimalni skupni višini objekta 9,70 m;
– maksimalna zazidanost zemljiške parcele je do 60%
njene površine.
(2) Kot tolerance se upoštevajo tudi dopustna odstopanja
od načrtovanih rešitev iz 39. člena tega odloka.
V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE
16. člen
(avtomobilski promet)
(1) Predvidena ureditev cestnega omrežja v zaselku Pod
Kompošem je razvidna iz ureditvene situacije v projektih iz
3. člena tega odloka, kjer je prikazana ureditev posameznih
dovoznih cest s prometno ureditvijo.
(2) Prometno napajanje ureditvenega območja je predvideno iz obstoječe lokalne ceste Vitanje–Brezen (A‑A). Ta
cesta se navezuje na obstoječo občinsko pot (B‑B) ki poteka v
neposredni bližini, jugovzhodno od predvidene zazidave.
(3) Za dovoz do načrtovanih stanovanjskih stavb ja predvidena slepa dovozna cesta (C‑C) ob kateri se uredi še otok za
ločeno zbiranje odpadkov.
(4) Zaradi male intenzivnosti prometa in utesnjenosti z mejami sosednjih parcel v tuji lasti je privzeta širina dovozne ceste
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(C‑C) minimalno 3,50 m z bankinami 2 x 0,75 m ob priključevanju na javno pot oziroma 2 x 0,50 m ob hišnih prikjlučkih. Ob
tem je upoštevano dejstvo, da bo prometa v zaselku zelo malo,
srečevanje na ozkem profilu dovoznih cest pa bo omogočeno
ob posameznih uvozih – dvoriščih stanovanjskih hiš.
(5) Kolikor bodo dovozne ceste orobničene s cestnimi
robniki predlagamo minimalno širino vozišča 4,50 m. Možno
je izvesti tudi enostransko orobničenje dovoznih cest na meji z
zemljišči stanovanjskih hiš, na nasprotni strani dovoznih cest
pa se nato izdela le enostransko bankino širine 0,50 m.

cestnega priključka na občinsko javno pot ob SV delu obravnavanega območja.
(4) Požarno bo naselje varovano z enim nadzemnim
hidrantom, ki bo lokacijsko umeščen tako, da bo razdalja od
hidranta do vsakega objekta stanovanjske hiše manjša kot
80 m. Za požarno varnost bo nadzemni hidrant vgrajen na sekundarnem omrežju na način, ki ga določajo predpisi o požarni
varnosti. Vodovodno omrežje zagotavlja ustrezni pretok in tlak
vode za potrebe požarne varnosti.

17. člen

(drenaže za odvodnjo površinskih in precednih voda)

(mirujoč promet, avtobusni promet, pešci in kolesarji)
(1) Parkirna mesta za osebne avtomobile za stanovalce in
obiskovalce morajo biti zagotovljena v okviru zunanje ureditve
na posameznih zemljiških parcelah.
(2) Na ureditvenem območju sprememb ZN ni načrtovana
izgradnja avtobusnih postajališč, posebnih kolesarskih stez ter
zaradi nizke gostote prometa tudi ne hodnikov za pešce.
VI. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE
INFRASTRUKTURE TER INFRASTRUKTURE ZVEZ
18. člen
(skupni pogoji)
(1) Za vse prometne ureditve ter komunalne vode je potrebno izdelati PGD, PZI tehnično dokumentacijo.
(2) Križanja komunalnih naprav se morajo izvesti v skladu
z pravilniki o tehnični izvedbi komunalnih objektov in naprav.
19. člen
(kanalizacija)
(1) Stanovanjske stavbe bodo proključene na obstoječo
javno kanalizacijo, ki je na obravnavanem območju (Pod Kompošem) zgrajena v ločenem sistemu. V ta namen bo zgrajen del
sekundarnega, javnega kanalizacijskega omrežja skladno s pogoji izvajalca gospodarske javne službe, Komunala JP d.o.o.,
Vitanje.
(2) Sanitarne odplake (fekalne vode) iz stavb bodo vodene neposredno – gravitacijsko v javno fekalno kanalizacijo. Sekundarno fekalno kanalizacijsko omrežje bo grajeno iz PE UKC
cevi DN 200 mm in jaškov DN 800 mm.
(3) Odpadne vode s cest in parkirišč ter padavinske
odpadne vode, ki odtekajo iz tlakovanih površin bodo v javno kanalizacijo za odvajanje padavinske vode vodene preko
cestnih požiralnikov opremljenimi z lovilci olj in usedalnikom
(peskolovom).
(4) Padavinske (meteorne) vode s strešin objektov bodo
preko peskolovov vodene v hranilnike za shranjevanje in koriščenje deževnice, prelivi hranilnikov pa bodo peljani v kanalizacijo za odvajanje padavinske vode. Glede na izračunani
dotok je predviden PVC zbiralnik prostornine 10 m3. Izbira
sistema je prepuščena investitorju. Meteorno kanalizacijsko
omrežje bo grajeno iz PE KMC cevi DN 200 in 300 mm ter
jaškov DN 800 mm.
20. člen
(vodovod)
(1) Načrt zasnove vodovodnega omrežja v območju Pod
Kompošem predstavlja del komunalne opreme predvidene zazidave stanovanjskih hiš za oskrbo s sanitarno vodo.
(2) Predvideni vodovod bo priključen na obstoječi primarni vodovod, ki poteka ob južnem predelu območja ZN Pod
Kompošem.
(3) Sekundarni cevovod je predviden iz cevi PE 80,
DN 100. Trasa sekundarnega cevovoda bo potekala predvsem po travnati površini ob SZ delu javne poti. Priključek za
potrebe obravnavanega območja bo izveden na delu internega

21. člen
Za kontrolirani izpust precejnih in površinskih vod je potrebna temeljita ureditev odvodnjavanja območja. Obvezna je
izvedba naslednjih ukrepov:
– zajetje precejnih vod na zgornjem, severnem robu parcel in ureditev izpustov ob vzhodnem robu parcele (ob cesti) in
zahodnem robu (v območju naravnega jarka); drenaža tipa DK
se na severnem robu locira na globino preperelega laporja;
– izvedba kontrolnih jaškov na mestih spremembe smeri
poteka drenažne kanalizacije;
– izvedba kamnitega rebra na lokaciji vzdolžnega poteka
naravnega jarka in ob severnem robu parcele, kjer je predvidena izvedba vkopane brežine;
– vzdolžni izpust drenaže je peljati ob južnem robu parcele z izpustom na vzhodu ob robu makadamske ceste, v
obcestni jarek;
– površinska voda se zajame z muldo, ki je locirana ob
vznožju vkopane brežine severnega roba parcel; iztok iz mulde
se pelje v kontrolne jaške;
– zasutje ostalih drenažnih cevi, ki se predhodno zaščitijo s politlakom, naj bo z enozrnatim agregatom (»rizlom«) in
drenažnim betonom.
22. člen
(temeljenje)
(1) Za izravnavo parcel je predvidena na zgornejm robu
parcel denivelacija terena do globine 1,50 m, na spodnjem robu
pa se izvede nasip višine do 1,50 m od obstoječe kote terena.
(2) Spodnja kota temeljenja bi bila na globini do 2 m od
obstoječega terena. Tako sestava tal (CH, poltrdne konsistence), kot etažnost objekta (P+1) dopušča izvedbo temeljev na
glineni podlagi pod pogojem, da se upošteva, da je za nepodkletene objekte dopustna napetost tal min. 200 kN/m2 in za
podkletene min. 250 kN/m2.
(3) Za temeljenje objektov je predlagana izvedba temeljnih plošč. V primeru, da se investitor odloči za izvedbo pasovnih temeljev, je dolžan upoštevati navodila iz Geotehničnega
poročila (št. 1211/09, PLANUM d.o.o. Maribor).
23. člen
(elektroomrežje in javna razsvetljava)
(1) Investitorji bodo zgradili 4 stanovanjske stavbe. Priključna moč posamezne stanovanjske enote bo znašala povprečno Pmax = 7000 W. Skupna priključna moč vseh 4 stanovanjskih enot in zunanje razsvetljave bo z upoštevanjem
faktorja prekrivanja znašala cca Pmax = 18.000 W.
(2) Nad obravnavanem območjem na drogovih poteka NN
električni vod, katerega je potrebno odstraniti in nadomestiti z
zemeljskim vodnikom.
(3) Na lokaciji, kjer sedaj stoji električni drog, je potrebno
postaviti glavno merilno razdelilno omaro GRO tako, da bo dostopna za priklop vseh obravnavanih objektov in v kateri bodo
nameščeni števci za vse štiri stavbe. Stavba, ki stoji na sosednji
parceli, bo na GRO priklopljena po sistemu šivanja.
(4) Vsi kabli za NN razvod se uvlečejo v stigmaflex cev
fi 100mm, vkopano v globini 0,8–1,0 m. Pod povoznimi površinami se cev obbetonira. Pred popolnim zasutjem kabla, je
potrebno 20–30 cm pod površino položiti še opozorilni PVC
trak z oznako »ENERGETSKI KABEL«. V kabelski jarek se
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položi tudi ozemljitveni trak Fe/Zn 25x4 mm, ki se mora položiti
25–30 cm nad kablom. Ozemljitveni trak se položi od T.P. po
celotni kabelski trasi.
(5) Priklop predvidenih objektov se izvede iz GRO do
RO na ali v stavbi. Načrt priklopa v TP ter dovod do GRO in
preureditev obstoječih vodov so predmet posebnega projekta.
(6) Ob GRO se postavi še razdelilna omarica javne razsvetljave, ki se priključuje v GRO.
Za javno razsvetljavo se kabli uvlečejo v stigmaflex
fi 50 mm.
24. člen
(telefonsko in CATV omrežje)
Po potrebi posameznih investitorjev se lahko izvedejo priključki stanovanjskih objektov na telefonsko omrežje in omrežje
CATV skladno s pogoji upravljavcev obeh omrežij.
25. člen
(ravnanje z odpadki)
Komunalni odpadki se zbirajo na za to določenem mestu
ob dovozni cesti C‑C. Prostor za smetnjake mora biti izveden
kot betonska ploščad s treh strani omejena z montažnim AB
zidcem v višini tipskih kontejnerjev. Odpadke bo redno odvažala za to pooblaščena organizacija, s katero bodo lastniki zemljiških parcel sklenili ustrezno pogodbo. Upoštevati je potrebno
občinski odlok o ravnanju z odpadki.
26. člen
(ogrevanje)
(1) Za centralno ogrevanje se v stanovanjskih objektih
predvidijo kotlovnice. Energent je lahko lesna bomasa, kurilno
olje ali plin. Izvedba cistern za energent skladna s Pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ,
št. 45/67; Uradni list SRS, št. 18/77) oziroma s Pravilnikom o
utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91, 114/04).
Dovoljena je izvedba naprav za alternativne vire energentov
ogrevanja.
(2) Poleg tega je potrebno načrtovati in graditi energetsko
varčne objekte, pri čemer je treba izbirati primerne zasnove
objektov ter uporabljati ustrezne materiale.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
27. člen
(vplivno območje ureditvenega območja sprememb ZN)
(1) Ureditveno območje sprememb ZN s severovzhodnim
delom meji na odprt kmetijski prostor, na severozahodni strani
meji na opredeljeno zazidalno območje, ki pa še ni zazidano,
na jugozahodni strani meji na območje obstočeje stanovanjske
hiše, na jugovzhodni strani pa na območje lokalne poti za katero je po osnovnem ZN predvidena rekonstrukcija.
(2) Ureditveno območje sprememb ZN je sestavni del
zazidljivih površin v naselju Vitanje, za katere je opredeljana
podrobna namenska raba: pretežno stanovanjska območja,
zato je načrtovana gradnja stanovanjskih objektov skladna z
opredeljeno rabo. Glede na povsem stanovanjsko namembnost
obravnavane prostorske ureditve, se ne pričakuje nobenih
bistvenih vplivov na sosednja območja, razen medsebojnega
osenčenja med načrtovanimi stanovanjskimi objekti.
(3) Izven meje ureditvenega območja sprememb ZN bodo
zaradi načrtovane izvedbe priključkov na obstoječe komunalno
in energetsko omrežje prizadete parcele ali deli parcel, kot je
navedeno v drugem odstavku 5. člena tega odloka.
28. člen
(varstvo zraka, tal in poselitve)
(1) Predvideni objekti ne smejo povečati onesnaženosti
zraka. Izvedbe ogrevanja objektov morajo biti skladne z vsemi
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predpisi iz tega področja, standardi ter določili iz 26. člena
tega odloka.
(2) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objekta,
je potrebno začasno deponirati na površini lastne ali druge zemljiške parcele (dogovorno z njenim lastnikom), ki ni prizadeta
z gradbenimi deli, po končani gradnji objekta pa se uporabi za
urejanje zelenic.
(3) Pri lociranju stanovanjskih objektov so glede na razpoložljivi prostor v okviru ureditvenega območja sprememb ZN
upoštevani optimalni odmiki med objekti s stališča osončenja
oziroma osenčenja le teh.
(4) V času izvajanja gradbenih del na posameznih zemljiških parcelah je potrebno na osnovi organizacije gradbišča vse
vplive, ki bodo nastajali zaradi izvajanja del, omejiti v dovoljene
okvire.
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so za ureditveno območje
sprememb ZN in za vsa sosednja območja določene na osnovi
4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05, 34/08 in 109/90; v nadaljevanju:
Uredba), in sicer: III. stopnja varstva pred hrupom za površine
podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten
poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa: na
območju stanovanj (splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi).
(2) Skladno s 5. členom Uredbe so za to območje varstva
pred hrupom določene naslednje mejne in kritične vrednosti
kazalcev hrupa:
– mejne vrednosti kazalcev hrupa: Lnoč (dBA) je 50, Ldvn
(dBA) je 60;
– kritične vrednosti kazalcev hrupa: Lnoč (dBA) je 59, Ldvn
(dBA) je 69.
(3) Skladno s 3. členom Uredbe s spremembo ZN načrtovane ureditve niso opredeljene kot nov vir onesnaževanja s
hrupom.
(4) Kot delna protihrupna in vizualna ločitev znotraj ureditvenega območja se izvede zasaditev žive meje, kot ločitev
med zemljiškimi parcelami.
30. člen
(zaščita voda in podtalnice)
(1) Odvajanje padavinske vode z zaledja in območja,
predvidenega za pozidavo s temi spremembami ZN mora biti
izvedeno skladno z določili 21. člena tega odloka.
(2) Na območju sprememb ZN s predvideno stanovanjsko
zazidavo se načeloma ne pričakuje onesnaženja podtalnice. Za
dejavnosti v stanovanjskih objektih (garaže z možnostjo pranja
avtomobila) in ob objektih (pranje avtomobila na dvorišču in
podobno), kjer so lahko odpadne vode onesnažene z naftnimi
derivati in mehanskimi primesmi, je treba le te pred izpustom v
meteorno kanalizacijo očistiti v usedalniku in lovilcu olj oziroma
goriv (asfaltirana površina za pranje avtomobila izvedena v
naklonih proti odtoku, enako tudi betonske ploščadi pod kontejnerji s smetmi).
VIII. POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE
31. člen
(ohranjanje narave)
(1) Ureditveno območje sprememb ZN ne sega v območje
naravnih vrednot, pričakovanih naravnih vrednot, območje tudi
ni evidentirano kot ekološko pomembno, niti ni zavarovano
območje ter tako nima posebnega statusa na podlagi predpisov
s področja ohranjanja narave, tako z vidika naravnih vrednot,
kot z vidika biotske raznovrstnosti.
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(2) Načrtovana zazidava upošteva morfologijo prostora in
upošteva obstoječe kvalitete krajine ter ne posega v obstoječe
gozdne robove. Odplake iz predvidenega zaselka bodo speljane preko javne kanalizacije v čistilno napravo.
32. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Ureditveno območje sprememb ZN leži med dvema
zavarovanima enotama kulturne dediščine: Brezen – Cerkev
sv. Antona (EŠD 3495) in Vitanje – trško jedro (EŠD 827). Enoti
sta razglašeni kot spomenika lokalnega pomena z Odlokom o
razglasitvi zgodovinskih spomenikov v Občini Vitanje (Uradni
list RS, št. 8/99, 2/01 in 87/01 – popr.).
(2) Načrtovane gradnje neposredno ne posegajo v zavarovane objekte, bodo pa vplivale na njihov ambient, predvsem
zaradi vedut v širšem prostoru. Arhitektura novih objektov zato
sledi kontinuiteti gradnje tradicionalne pozidave na tem območju, tako, da novo nastali objekti ne bodo negativno vplivali
na kvaliteto obravnavanega prostora. Arhitekturno oblikovanje
zunanjščine stavb naj sloni na tradiciji stavbarstva širšega
prostora. Ureditev neposredne okolice objektov naj upošteva
obstoječe kvalitete kulturne krajine, brez večjih podpornih zidov
in netipične opreme ter z avtohtono listopadno zasaditvijo.
(3) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 55. členom Zakona o varstvu kulturne
dediščine (ZVKD‑1; Uradni list RS, št. 16/08) omogočiti dostop
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi na zemljiščih,
kjer se bodo izvajala zemeljska dela. V tem primeru mora
lastnik zemljišča ali investitor ali odgovorni vodja gradbišča o
dinamiki del pisno obvesti Območno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije v Celju vsaj 10 dni pred pričetkom
zemeljskih del.
(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja (lastnika zemljišča
ali odgovornega vodjo del) ob odkritju dediščine zavezuje, da
najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke.
IX. POGOJI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED POŽAROM
TER PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
33. člen
(zaščita in reševanje)
(1) Z ustreznim odvajanjem zalednih vod ter vod z ureditvenega območja sprememb ZN kot je določeno v 21. členu
tega odloka, se bo povečala poplavna varnost obravnavanega
območja.
(2) Ureditveno območje sprememb ZN ne leži na območjih poplav, visoke podtalnice, plazov ali erozije. Pri gradnji
objektov je potrebno upoštevati pogoje iz Geotehničnega poročila (št. 1211/09, PLANUM d.o.o. Maribor).
(3) Območje leži v 7. stopnji (coni) potresne ogroženosti
(vir: Ocena potresne ogroženosti RS, verzija 1.0, marec 2006;
Ministrstvo za obrambo; Uprava RS za zaščito in reševanje),
zato je potrebno predvideti potresno varen način gradnje objektov.
(4) Skladno s predpisi o zaščiti in reševanju pred vojnimi
in drugimi nevarnostmi gradnja zaklonišča ali ojačitev prve
plošče nista potrebni.
34. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Varen umik pred požarom je možen na zunanje, nepozidane, površine objektov in dovozov ter na odprte zelene
površine.
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(2) Odmik zunanje stene in strehe načrtovanih objektov
morajo biti projektirani in izvedeni tako, da je z odmikom omejeno širjenje požara na sosednje objekte.
(3) Za promet in delovne površine za intervencijska vozila
se uporabi interno dovozno cesto (C‑C) in lokalno dovozno cesto (B‑B) ter zunanje utrjene površine ob posamičnih objektih.
(4) Požarno bo naselje varovano z enim nadzemnim
hidrantom, ki bo lokacijsko umeščen tako, da bo razdalja od
hidranta do vsakega objekta stanovanjske hiše manjša kot
80m. Za požarno varnost bo nadzemni hidrant vgrajen na sekundarnem omrežju na način, ki ga določajo predpisi o požarni
varnosti. Vodovodno omrežje zagotavlja ustrezni pretok in tlak
vode za potrebe požarne varnosti.
(5) Za takojšnje gašenje začetnih požarov je priporočeno,
da so v objektih nameščena ustrezna ročna gasilna sredstva
in naprave.
(6) Glede na izključno stanovanjsko funkcijo načrtovanih
objektov zanje študija požarne varnosti skladno s predpisi ni
potrebna. Dokazovanje doseganja predpisane ravni požarne
varnosti mora izhajati iz dokumenta zasnova požarne varnosti
v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
X. ETAPNOST IZVAJANJA SPREMEMB ZN
35. člen
(etapnost izvajanja)
S spremembami ZN je načrtovana:
– v 1. etapi izvedba priključka na lokalno pot za katero
je po osnovnem ZN predvidena rekonstrukcija v lokalno cesto
(B..B) in izvedba interne dovozne ceste (C..C) ob kateri se
uredi še otok za ločeno zbiranje odpadkov;
– v 2. etapi gradnja 4 stanovanjskih objektov in ureditev
njihovih zemljiških parcel (izvedbe priključkov na javno infrastrukturo in ureditve za varovanje okolja); gradnje posameznih
objektov potekajo časovno neodvisno ena od druge.
XI. DRUGI POGOJI
36. člen
(geotehnični pogoji)
Za gradnjo prometnic in ostale komunalne infrastrukture ter za temeljenje posameznega stanovanjskega objekta je potrebno upoštevati pogoje iz Geotehničnega poročila
(št. 1211/09, PLANUM d.o.o. Maribor).
37. člen
(parcelacija)
Ureditveno območje sprememb ZN je razdeljeno na
4 zemljiške parcele, ki so namenjene gradnji 4 stanovanjskih
objektov. Poleg zazidljivih zemljiški parcel so določena zemljišča, ki so namenjena grajenemu javnemu dobru, ki ga prestavlja interna dovozna cesta (C‑C) z otokom za ločeno zbiranje
odpadkov, del rekonstruirane lokalne ceste (B‑B) in manjše
zelene površine.
38. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Pri osnovni prometni rešitvi cest v ureditvenem območju sprememb ZN ni dopustno odstopanje.
(2) Odstopanja so praviloma možna med minimalnimi in
maksimalnimi gabariti z upoštevanjem dovoljenih odmikov od
parcelnih mej (umestitev na zazidalni del zemljiške parcele), z
upoštevanjem gradbenih linij (medparcelene meje):
– tlorisne tolerance v plus ali minus do največ 1,0 m v
obeh smereh;
– vertikalne tolerance v plus ali minus do 0,50 m so možne v razponu med minimalno dovoljeno skupno višino objekta
7,50 m (od tlaka pritličja do slemena) in maksimalno skupno
višino objekta 9,70 m;
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– maksimalna zazidanost zemljiške parcele je do 60%
njene površine.
(3) Odstopanja so možna pri poteku tras in dimenzioniranja komunalnih, energetskih in teleprenosnih vodov, če
se rešitve v fazi izdelave PGD dokumentacije izkažejo kot
ustreznejše in ne predstavljajo spremembe zazidalne zasnove
sprememb ZN.

razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87 ter Uradni list RS,
št. 50/98 in 21/03), obeh za območje Občine Vitanje, z novim digitalnim katastrskim načrtom iz Geodetske uprave RS,
maj/2009.
Navedena kartografska dokumentacija k planu je pripravljena v integralni in prečiščeni vsebini v digitalni obliki in kot
izris v mapi v treh izvodih.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

II.
S kartografsko dokumentacijo k planu iz I. točke tega
sklepa se nadomesti kartografska dokumentacija, ki je doslej
sestavljala veljavne prostorske sestavine planskih aktov za
območje Občine Vitanje.

39. člen
Investitorji morajo pri nameravani gradnji upoštevati pogoje gradbenega dovoljenja, ki temeljijo na pogojih tega odloka
in plačati sorazmerni del stroškov komunalne ureditve obravnavanega območja, ki ga v skladu z Zakonom o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter
njegovimi podzakonskimi predpisi določi Občina Vitanje.
XIII. KONČNE DOLOČBE
40. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz smernic in mnenj, ki so jih k projektu iz prvega odstavka
3. člena tega odloka podali prisojni nosilci urejanja prostora in
ki so sestavni del tega odloka.

III.
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa
se začne uporabljati v vseh ustreznih postopkih z dnem uveljavitve tega sklepa.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-03/2010-04
Vitanje, dne 22. aprila 2010

41. člen
Ta odlok in projekt iz prvega odstavka 3. člena tega
odloka sta na vpogled pri pristojnih službah Občine Vitanje in
Upravni enoti Slovenske Konjice.
42. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcija Republike Slovenije.
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 9000-03/2010-08
Vitanje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

1826.

Sklep o sprejemu in pričetku uporabe
digitalizirane kartografske dokumentacije
k prostorskim sestavinam veljavnih planskih
aktov za območje Občine Vitanje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na
19. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane
kartografske dokumentacije k prostorskim
sestavinam veljavnih planskih aktov za območje
Občine Vitanje
I.
Občinski svet Občine Vitanje ugotavlja, da je Občina Vitanje izvedla prenos in pozicijsko uskladitev vsebine kartografske
dokumentacije k
– prostorskim sestavinam dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 in družbenega plana

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

1827.

Sklep o sprejemu in pričetku uporabe
digitalizirane kartografske dokumentacije
k prostorskim ureditvenim pogojem
za nekatera ureditvena območja in območje
odprtega prostora Občine Vitanje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski svet Občine Vitanje na
19. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane
kartografske dokumentacije k prostorskim
ureditvenim pogojem za nekatera ureditvena
območja in območje odprtega prostora
Občine Vitanje
I.
Občinski svet Občine Vitanje ugotavlja, da je s sklepom
določil, da se sprejme in prične uporabljati digitalizirana kartografska dokumentacija k prostorskim sestavinam veljavnih
planskih aktov za območje Občine Vitanje.
Občinski svet Občine Vitanje nadalje ugotavlja, da pomeni
zgoraj navedena kartografska dokumentacija tudi osnovo za
kartografsko dokumentacijo k prostorskim ureditvenim pogojem
za nekatera ureditvena območja in območje odprtega prostora
Občine Vitanje, sprejetim z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za nekatera ureditvena območja in območje odprtega
prostora Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 80/03).
Zaradi zagotavljanja zakonsko zahtevanega medsebojnega hierarhičnega razmerja obeh prostorskih aktov je Občina Vitanje izvedla uskladitev kartografske dokumentacije k
navedenim prostorskim ureditvenim pogojem z digitalizirano
kartografsko dokumentacijo k prostorskim sestavinam veljavnih
planskih aktov za svoje območje.
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Navedena kartografska dokumentacija k prostorskim ureditvenim pogojem je pripravljena v digitalni obliki in kot izris v
mapi v treh izvodih.
II.
S kartografsko dokumentacijo k prostorskim ureditvenim
pogojem iz I. točke tega sklepa se nadomesti kartografska dokumentacija, ki je bila doslej sestavni del Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja in območje
odprtega prostora Občine Vitanje.
III.
Kartografska dokumentacija k prostorskim ureditvenim
pogojem iz I. točke tega sklepa se začne uporabljati v vseh
ustreznih postopkih z dnem uveljavitve tega sklepa.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-03/2010-05
Vitanje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

1828.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 113/06 in 21/07) in na podlagi 2. in 82. člena Zakona
o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet Občine
Vitanje na 19. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc.
št. 816/1 pot v izmeri 134 m2, parc. št. 816/3 pot v izmeri
186 m2, parc. št. 816/5 pot v izmeri 59 m2, parc. št. 816/6 pot
v izmeri 134 m2, parc. št. 816/8 pot v izmeri 240 m2, parc.
št. 816/10 pot v izmeri 52 m2, parc. št. 817 pot v izmeri 993 m2
in parc. št. 820/1 pot v izmeri 1624 m2, vse vpisane v vložni
številki 200 k.o. Ljubnica. Te parcele postanejo lastnina Vitanje
in se odpišejo od dosedanje vložne številke 200 k.o. Ljubnica
in se pri tej katasterski občini odpre nova vložna številka _____
k.o. Ljubnica., kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino
Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni
dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine
Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-03/2010-010
Vitanje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ŽALEC
1829.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje oskrbnih dejavnosti,
rekreacije in stanovanj v Šempetru

Na podlagi 61. člena v povezavi z 98. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09),
29. člena Zakona o lokalni skupnosti (Uradni list RS, št. 100/05)
in 16. ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25,02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06)
je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije
in stanovanj v Šempetru
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94,
13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00,
94/02) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje
oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (v
nadaljnjem besedilu: podrobni načrt).
(2) Podrobni načrt je izdelal Razvojni center Planiranje
d.o.o. Celje, pod številko projekta 326/07.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje podrobnega načrta, prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom,območje in
umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za
celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo
na vpogled na Občini Žalec.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet podrobnega načrta)
(1) Območje podrobnega načrta se nahaja v naselju
Šempeter v osrednjem delu neposredno ob glavni cesti. V
severnem delu območja obravnave so proste površine, v južnem delu športna igrišča. Območje se navezuje na obstoječo
stanovanjsko zazidavo individualnih stanovanjskih hiš.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem podrobnim
načrtom, so:
– cestno omrežje:
– nova povezovalna cesta »A« vključno s predvidenima
krožnima križiščema na regionalni in lokalni cesti,
– preureditev parkirnih površin, cestnega priključka k
osnovni šoli, preureditev igrišča ob osnovni šoli ter preureditve
in razširitve lokalne ceste (Savinjska ulica in del Šolske ulice)
v območju,
– potrebne preureditve v območju na delu regionalne ceste skozi Šempeter ter preureditve na lokalni cesti (Savinjska

Uradni list Republike Slovenije
ulica in del Šolske ulice) zaradi umestitve krožišč ter drugih
predvidenih ureditev na teh cestah,
– objekti oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj,
– športne površine,
– gospodarska javna infrastruktura.
III. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
4. člen
(območje podrobnega načrta)
(1) Območje podrobnega načrta obsega parcele oziroma
dele parcel št. 434/4, del 434/5, 434/7, 433/1, 429/3, 428/1,
del 1141/1 (Savinjska ulica), del 485/32, del 1184 (Tovarniška
ulica), 1110/1 (Vrtna ulica), del 1121/2 (Savinjska cesta), 414/5,
416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, 417/1, 417/2, 419/1, 419/2,
419/3, 419/4, 420, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2, 423/3, 423/4,
423/6, 423/8, 423/9, 423/10, 423/11, 423/12, 424/1, 424/2,
424/3, 424/4, 424/5, 426/2, 428/2, 428/3, *570, *317, *316,
*190, *35/2, del 425/16, del 495, del 485/116, 430/2, vse k.o.
Šempeter v Savinjski dolini. Površina območja meri 8,40 ha.
(2) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede
na grafični prikaz, velja grafični prikaz.
(3) Za izvedbo navezav podrobnega načrta na obstoječo
in predvideno gospodarsko infrastrukturo bodo potrebni tudi
posegi na zemljišča zunaj podrobnega načrta kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne
infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže
za to potrebno.
(4) Predvidene odstranitve objektov: parcele št.: *35/2
(stanovanjski in gospodarski objekt), 423/10 (gospodarski
objekt), 424/2 (gospodarski objekt), vse k.o. Šempeter.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
A) Opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje se nahaja znotraj centralnega dela naselja
Šempeter. Pomen lokacije narekuje premišljeno oblikovanje
območja, namembnost objektov centralnih dejavnosti in javno
rabo zunanjih površin območja. Območje je s treh strani obkroženo s cestami. Priključevanje na območje je predvideno preko
štirikrakega krožnega križišča z novo cesto »A« do Savinjske
ceste. Vzdolž regionalne ceste in ceste »A« so umeščeni pločniki in enosmerne kolesarske steze.
(2) Območje se navezuje na sosednja območja po obstoječih obodnih cestah, peš komunikacijah in kolesarskih poteh.
Zaradi načrtovanih ureditev bo potrebna njihova rekonstrukcija
in umestitev nove povezovalne ceste vključno s predvidenima
krožiščema na regionalni in lokalni cesti.
B) Namembnost območij, vrste gradenj
in opredelitev dejavnosti
6. člen
(namembnost območij)
(1) S podrobnim načrtom so načrtovane prostorske ureditve za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj,
ki zajema prostorsko zaokrožena območja opredeljene namenske rabe in se delijo na prostorske enote:
– O: območje oskrbnih dejavnosti
– Šp: območje športnih in rekreacijskih dejavnosti
– S: območje za enostanovanjsko gradnjo
– Šo: območje osnovne šole.
(2) OBMOČJE 'O' – OBMOČJE OSKRBNIH DEJAVNOSTI
– vključuje obstoječe in predvidene površine za oskrbne, centralne dejavnosti. Umestijo se trije objekti za oskrbne
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centralne dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim
in družbenim dejavnostim ter bivanju. V kletni etaži se umesti
podzemna garaža s parkirišči, tehničnimi prostori in skladišči.
Pritlični deli objektov so v pretežni meri namenjeni za oskrbne
(centralne, poslovne) dejavnosti. Lahko je del pritličja namenjen
stanovanjem. Etaže so namenjene stanovanjem.
(3) OBMOČJE 'ŠP' – OBMOČJE ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH DEJAVNOSTI
– se nameni gradnji dveh pomožnih športnih objektov in
gradnji športnih igrišč za nogomet, tenis, odbojko na mivki, balinišče, badminton, večnamensko igrišče za košarko, rokomet
in mali nogomet z ostalimi manipulacijskimi in funkcionalnimi
ureditvami in spremljajočimi objekti.
(4) OBMOČJE 'S' – OBMOČJE ZA ENOSTANOVANJSKO GRADNJO
– s se nameni gradnji treh enostanovanjskih objektov.
(5) OBMOČJE 'ŠO' – OBMOČJE OSNOVNE ŠOLE –
– območje šolskih in spremljajočih površin, parkirne površine, vključitev preureditve parkirnih površin, cestnega priključka k osnovni šoli, preureditev igrišča ob osnovni šoli ter
preureditve in razširitve lokalne ceste.
(Vrste gradenj)
(1) Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja novih objektov (dozidava in nadzidava),
– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
redna vzdrževalna dela,
– rekonstrukcija objektov,
– odstranitev objektov,
– gradnja gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih zunanjih površin.
Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na
celotnem območju dopustni naslednji nezahtevni in enostavni
objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti, ki so potrebni za normalno funkcioniranje enote urejanja prostora oziroma ki potekajo
čez enoto urejanja prostora;
– zbiralniki sončne energije, vrtine za izrabo geotermalne
energije;
– urbana oprema, večnamenski kioski in tipski zabojniki;
– pločnik, kolesarske steze, sprehajalne poti, dostopne
ceste do objektov;
– varovalne ograje;
– spominska obeležja;
– turistična in druga obvestilna signalizacija.
C) Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve
prostorskih ureditev
7. člen
Razmestitev objektov je določena z:
– gradbenimi mejami, črtami, ki je načrtovani objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
8. člen
(pogoji in usmeritve glede lege, velikosti in oblikovanja
objektov oblikovanje objektov)
a) OBMOČJE 'O' – OBMOČJE OSKRBNIH DEJAVNOSTI
(1) Za objekte z oznako od 1–3 se tip pozidave poenoti na
sodobno oblikovane objekte, zasnovane kot podolgovati kubusi
prečno na regionalno cesto. Z vzdolžno osjo so orientirani v
smeri sever‑jug. Objekti naj bodo zasnovani enotno, sodobno
z ravnimi ali enokapnimi strehami nizkega naklona. Objekti naj
bodo etažnosti K+P+3, daljših pravokotnih oblik z gradacijo
proti jugu K+P+2.
(2) Tlorisni gabariti:
– oblika pravokotna, možna terasna zasnova, prevladuje
pravokotni volumen z možnostjo členitve;
– maksimalni tlorisni gabariti objekta 40.00 m x 20.00 m;
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(3) Etažnost, oblikovanje strehe:
– maksimalni višinski gabarit je določen z etažnostjo
objekta: K + P + 3, s tem, da je zadnja etaža izzidana terasna
streha;
– strehe: ravna streha ali enokapnica z minimalnim naklonom.
(4) Fasade:
– členitev fasade je mogoča do maksimalne gradbene
linije;
– fasade naj bo oblikovana in konstrukcijsko zasnovana sodobno (kontaktna fasada, obešena fasada) z uporabo
enostavnih pravokotnih rastrov, materiali: omet, beton, steklo
ali sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov v
barvni lestvici svetlih toplih zemeljskih barv;
– fasade bodo oblikovane sodobno z uporabo enostavnih
pravokotnih rastrov okenskih in vratnih odprtin ter ostalih fasadnih elementov in usklajeno v celotnem območju.
(5) Materiali in barve:
– obvezna svetla, topla zemeljska barva fasade;
– materiali: omet, les, beton, steklo in sodobni obložni
materiali, poenotena uporaba materialov.
(6) Obstoječi objekti:
– nadzidave obstoječih objektov praviloma niso dopustne,
možne so manjše širitve objektov za nujne potrebe funkcioniranja obstoječe dejavnosti;
– zunanje prenove objektov se morajo v posameznih
prostorsko zaključenih območjih izvajati z usklajenimi oblikovno
enotnimi arhitekturnimi elementi, barva kritine, usklajene barve
fasad;
– spremembe namembnosti objektov so dopustne skladno z določeno namensko rabo posameznih območij, niso pa
dopustne za dejavnosti, ki bi onesnaževale ali prekomerno
obremenile okolje.
(7) Nezahtevni objekti
– javni spomeniki,
– skulpture in druge prostorske instalacije,
– vodnjaki in okrasni bazeni.
b) OBMOČJE 'ŠP' – OBMOČJE ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH DEJAVNOSTI
(8) Za samostojne pomožne objekte z oznako od 4–5 je
podan okvirni tlorisni gabarit za potrebe pomožnih športnih
objektov in gradnjo športnih igrišč za nogomet, tenis, odbojko
na mivki, balinišče, badminton, večnamensko igrišče za košarko, rokomet in mali nogomet z ostalimi manipulacijskimi in
funkcionalnimi ureditvami in spremljajočimi objekti. Posamezna
območja se urejajo skladno z opredeljeno namembnostjo.
c) OBMOČJE 'S' – OBMOČJE ZA ENOSTANOVANJSKO
GRADNJO
(9) Za samostojne stanovanjske objekte z oznako od 6–8
je okvirni tlorisni gabarit 10 x 12 m, etažnost P+1, simetrična
dvokapna streha opečne barve v naklonu od 35° do 40°, sleme
vzporedno z daljšo stranico objekta.
d) OBMOČJE 'ŠO' – OBMOČJE OSNOVNE ŠOLE
(10) Obstoječi objekt osnovne šole se ohrani, dopustna
je prenova in manjši funkcionalni prizidki. Ohranijo se uvozi
k objektu. Predvidi se umestitev novih parkirnih površin. V
območju ni predvidenih novogradenj. Na območju so mogoče
rekonstrukcije in dozidave ter investicijska vzdrževalna dela.
9. člen
(pogoji za posege na obstoječih objektih)

irati,

(1) Pogoji za posege na obstoječih objektih so:
– obstoječe objekte je dovoljeno vzdrževati in rekonstru-

– gradnja prizidkov k obstoječim enostanovanjskim objektom ne sme presegati tlorisnih in višinskih gabaritov obstoječega objekta z odmikom 4m od parcelne meje oziroma manj s
soglasjem lastnika sosednje parcele,
– dozidave in nadzidave poslovno stanovanjskih objektov
praviloma niso dopustne, možne so manjše širitve objektov za
nujne potrebe funkcioniranja obstoječe dejavnosti,
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– zunanje prenove objektov se morajo v posameznih
prostorsko zaključenih območjih izvajati z usklajenimi oblikovno
enotnimi arhitekturnimi elementi, npr. enotne balkonske ograje
v soseski stanovanjskih blokov, barva kritine, usklajene barve
fasad,
– spremembe namembnosti objektov so dopustne skladno z določeno namensko rabo posameznih območij, niso pa
dopustne za dejavnosti, ki bi onesnaževale ali prekomerno
obremenile okolje.
(2) Pogoji za urejanje okolice enostanovanjskih objektov
so:
– parcelo je možno ograditi z živo mejo in žično ograjo
do višine 1,5 m v oddaljenosti minimalno 1 m od cestnega
telesa,
– ob objektu je dovoljeno izvesti nezahtevne objekte za
lastne potrebe in enostavne objekte za lastne potrebe.
10. člen
(zunanja ureditev, odprti prostor)
(1) Odprti prostor so javne površine soseske: pešpoti, dovozi, parkirišče, ekološki otoki in zelene površine ob pešpoteh,
krajinska ureditev ob športnem parku.
(2) Površine južno od objektov (1–3) za oskrbne dejavnosti so predvidene kot proste zelene površine s tlakovanimi
peš povezavami proti programskim točkam. Površine v nivoju
pritličja objektov 1–3 se oblikuje z elementi pol javnega trga.
Zunanje površine je dopustno opremiti z mikrourbano opremo.
Prezračevanje podzemnih etaž je predvideno na nivoju terena,
objekti prezračevanja morajo biti postavljeni čim bolj neopazno,
oblikovno morajo biti usklajeni z zunanjo ureditvijo, obravnavani
kot sestavni del celovite oblikovalske rešitve parterja.
(3) Za celotno območje Oskrbnih dejavnosti – območje
O je potrebno izdelati načrt ureditve javnih površin z enotno
urbano opremo.
(4) Peš povezave upoštevajo obstoječe osi v prostoru.
Močno izražena je obstoječa os, ki poteka po severnem robu
območja za šport in rekreacijo med osnovno šolo na zahodu in
trgovino Hura na vzhodu. Predvidene so nove osi, ki potekajo
prečno na obstoječo. Vodijo od obcestnega pasu ne severu
preko parkirišč in večje tlakovane ploščadi med objekti 1, 2 in
3 proti območju za šport in rekreacijo na jugu.
(5) Presečišča med obstoječimi in predvidenimi osmi se
preoblikujejo v tlakovane ploščadi, na katerih je možno postaviti
klopi, skulpture, vodne motive ipd.
(6) Obstoječi drevored severno od osnovne šole se ohrani. Na njegovi severni strani je predvidena peš povezava, ki
vodi od šole do parkirišča.
(7) Območje za šport in rekreacijo je ograjeno. Znotraj
območja je po severni strani predvidena peš povezava med
igrišči in tribunami. Po južni strani je predvidena intervencijska
oziroma dostavna pot. Na jugu je predvidena zelena bariera
proti južno ležečim stanovanjskim objektom.
(8) Vse ureditve morajo biti dostopne oziroma uporabne
za funkcionalno ovirane ljudi v skladu z veljavnimi predpisi.
(9) Vse tlakovane površine morajo biti izvedene tako,
da maksimalno prepuščajo vodo v podtalje. Trase komunalne
infrastrukture je potrebno voditi izven območja zelenic, pod
pešpotmi in dovozi.
Dovozne poti
(10) Vsi dovozi do vhodov objektov so tudi peš površine in
so namenjene hkrati za urgentni in servisni dovoz, selitve.
Pešpoti
(11) Javne pešpoti so predvidene širine 2 m kot asfaltirane ali tlakovane. Pešpoti s kolesarsko stezo in urgentne poti
so široke 3 do 3,20 metra. Ob pešpoteh je predvideno saditi
manjše vrste dreves in skupine grmovnic. Vse površine, ki so
ozke in se nahajajo med dvema potema ali med potjo in cesto,
je predvideno v celoti ozeleniti z grmovnicami. Ob glavnih pešpoteh je predvidena javna razsvetljava.
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11. člen
(otroško igrišče)
Otroško igrišče je umeščeno v okviru šole. Dve otroški
igrišči se umestita znotraj območja ŠP – območje za šport in
rekreacijo. Obe sta namenjeni igri najmanjših otrok. Predvideni
sta kot parkovno urejena zelena površina, ki je ograjena in
opremljena z igrali.
12. člen
(urbana oprema)
Urbana oprema mora biti poenotena z elementi drobne
urbane opreme (klopi, koši za smeti, ograje konfini, stojala za
kolesa) in z arhitekturnim oblikovanjem sodobne soseske. Tip
svetilk javne razsvetljave mora biti izbran ustrezno glede na
značaj soseske. Lokacija in višina svetilke ne smeta vplivati na
osvetlitev stanovanjskih objektov. Znotraj obravnavanega ureditvenega območja ni dovoljeno postaviti reklamnih panojev.
13. člen
(drevoredi, zelene površine)
(1) Ob glavni cesti se uredi zasaditev z drevesi, prav tako
je obvezna zasaditev parkirišč. Obstoječi drevored severno od
osnovne šole se ohrani. Na njegovi severni strani se uredi peš
povezava, ki vodi od šole do parkirišča.
(2) Zelene površine so sestavni del ureditve območja.
Trase komunalne infrastrukture se vodi izven območja zelenic,
pod pešpotmi in dovozi.
14. člen
(ekološki otoki)
Prostori za ekološke otoke se uredijo ob centralni parkirni
površini – komunikacijskem koridorju. Posode za smeti morajo
biti postavljene v pomožnem objektu, ki ima streho, ograjene
stranice in vrata, podobno, kot je to urejeno v kareju. Površine
ob ekološkem otoku, ki mejijo na zelene površine, je potrebno
gosto obsaditi in ozeleniti s popenjalkami. Mogoča je umestitev
zbiranja odpadkov v objektu.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrobnega
načrta so:
– vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta morajo
biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje in sicer kanalizacijsko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah
v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih
objektov in naprav,
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost,
– pred predvideno gradnjo se zakoliči obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo,
– trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih in grajenih struktur,
– gradnja infrastrukturnih objektov mora potekati usklajeno,
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– dopustne so spremembe tras posameznih infrastrukturnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih
rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– dopušča se uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje.
16. člen
(cestno omrežje)
(1) Območje podrobnega načrta se nahaja na južni strani
regionalne ceste RII‑447/0367 Žalec–Šempeter. Priključevanje območja se vrši preko štirikrakega krožnega križišča. Za
krožišče je bil izdelana idejna zasnova (Ureditev križišča na
regionalni cesti RII‑447/0367 Žalec–Šempeter v km 4.580,
Projektiva inženiring Celje št. proj. 451/06).
Regionalna cesta
(2) V območju krožišča in na celotnem območju vzdolž
regionalne ceste se predvidi enosmerna kolesarska steza in
hodnik za pešce.
Karakteristični normalni profil regionalne ceste
RII‑447/0367 Žalec–Šempeter je:
Hodnik za pešce
1 x 1.25 m
Kolesarska steza
1 x 1.75 m
Vozišče
2 x 3.00 m
Kolesarska steza
1 x 1.75 m
Hodnik za pešce
1 x 1.25 m
Skupaj
12.00 m
(3) Med regionalno cesto in južno Savinjsko ulico se predvidi nova prometna povezava cesta »A«, ki se na rekonstruirano Savinjsko ulico priključi s trikrakim krožiščem.
Karakteristični normalni profil ceste »A« znaša:
Hodnik za pešce
1 x 1.50 m
Kolesarska steza
1 x 1.75 m
Vozišče
2 x 3.00 m
Kolesarska steza
1 x 1.75 m
Hodnik za pešce
1 x 1.50 m
Skupaj
12.50 m
(4) Na vzhodu območje se izvede rekonstrukcija obstoječe Savinjske ceste v sestavi:
Bankina
1 x 0.50 m
Vozišče
2 x (2.00 – 3.00) m
Hodnik za pešce
1 x 1.50 m
Skupaj
6.00–8.00 m
(5) Na jugu se izvede rekonstrukcija obstoječe Savinjske
ceste v sestavi:
Bankina
1 x 0.50 m
Vozišče
1 x 3.50 m
Hodnik za pešce
1 x 2.00 m
Skupaj
6.00 m
(6) Prečkanja preko regionalne ceste se morajo izvesti s
prevrtanjem pravokotno (+/‑15 st) na os regionalne ceste izven
območja ceste (min. odmik 5.00 m) v min. globini 1.20 m (teme
zaščitne cevi). Trase komunalnih vodov morajo potekati izven
vozišča regionalne ceste. Odmiki osi tras komunalnih vodov
morajo znašati min. 2.00 m od zunanjega roba pločnika oziroma 5.00 m od roba asfalta regionalne ceste. Minimalni odmik
objektov mora znašati 8.00 m, parkirišč, ograj, parkirnih in manipulativnih površin pa 2.00 m od zunanjega roba pločnika.
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(7) Predvideni objekti s celotnimi ureditvami, parkirišči in
notranjimi povezavami morajo biti od zunanjega roba vozišča
lokalnih cest odmaknjeni najmanj 5.00 m oziroma vsaj toliko, da
bo omogočena preglednost. Meteorna in druga odpadna voda
iz parcel in objektov ne sme pritekati na lokalno cesto.
17. člen
(parkirne površine)
(1) Prometna ureditev in umestitev novih objektov določa
razmestitev parkirnih površin. Predvidene parkirne površine
se uredijo v osrednjem delu območja ob priključku in vzdolž
regionalne ceste, severno od predvidenih objektov. Niveleta
parkirišč je razvidna iz nivelete dovoza 1 in dovoza 2. V kletnih
prostorih objektov 1, 2 in 3 se predvidi izgradnja podzemne
garažne hiše.
(2) Za invalide se zagotovi zadostno število parkirnih
mest, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabo objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb.
(3) Za potrebe objektov se zagotovi zadostno število
parkirnih mest, in sicer:
– 2PM na stanovanje
– 1PM/30 m2 prodajnih in pisarniških prostorov
– 1PM/4 sedeže v restavraciji
– 5% parkirnih mest je predvidenih za invalide.
18. člen
(kolesarski in peš promet)
Potek kolesarskih stez in hodnikov za pešce se predvidi
ob glavnih prometnicah.
19. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na vodovodno omrežje)
(1) Za zagotavljanje zadostne količine pitne in požarne
vode se območje podrobnega načrta priključi na obstoječ vodovod NL DN 150 ter NL DN 100, ki potekata na vzhodu in
zahodu območja.
(2) Na jugu območja v Savinjski ulici se izvede obnova
obstoječega vodovoda Sal 125 z NL DN 125.
(3) Na območju se zgradi za predvidene objekte sekundarno vodovodno omrežje. Na zahodu se izvede nov vodovod
NL DN 150, ki se zankasto priključi na obstoječ vodovod NL
150 severno od Savinjske ceste. Južno od Savinjske ceste
ter na vzhodu območja se izvede nov vodovod NL 100, ki se
priključuje na zahodu na predviden NL DN 150 in na vzhodu na
obstoječ NL DN 100 ter obnovljeni NL DN 125.
(4) Na obstoječe in projektirano vodovodno omrežje se
namestijo nadzemni hidranti za zagotovitev požarne varnosti.
(5) Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz nodularne litine.
(6) Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo
cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne jaške ali v zidne niše v skupnih prostorih.
20. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na kanalizacijsko omrežje)
(1) Za odvodnjavanje odpadnih vod iz območja podrobnega načrta je predvidena gradnja ločenega kanalizacijskega
sistema. Odvodnjavanje komunalnih odplak je predvideno na
čistilno napravo Kasaze.
Komunalne odpadne vode
(2) Celotno območje podrobnega načrta se odvodnjava
na predvideni fekalni kanal 5 na jugu v Savinjski ulici. Priključitev predvidene pozidave se izvede preko fekalnih kanalov 1.0,
1.1 in 2.0 na fekalni kanal 5. Preko fekalnega kanala 1.0 je
predvideno odvodnjavanje območja nad Savinjsko cesto.
(3) Za sekundarno kanalizacijsko omrežje bo potrebno
izdelati projektno dokumentacijo za nove in obstoječe objekte
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ob upoštevanju obstoječe in predvidene poselitve. Kanalizacija
mora biti izvedena vodotesno iz ustreznih materialov.
(4) Novi in obstoječi objekti se priključijo na javni kanal
preko revizijskih jaškov. Tehnološke vode je potrebno pred
vtokom v javno kanalizacijo očistiti do stopnje, ki dovoljuje
nadaljnje čiščenje na centralni čistilni napravi. Upoštevati je
potrebno Uredbo o emisiji snovi in odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni
list RS, št. 35/96).
(5) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki
ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvodnjavanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05 in 45/07) in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 74/07).
Padavinske odpadne vode
(6) Onesnažene padavinske vode iz manipulativnih površin in parkirišč se bodo odvajale preko peskolovov in lovilcev
olj. Padavinske vode iz strešin se vodijo preko peskolovov.
(7) Odvodnjavanje padavinskih vod za posamezne objekte se predvidi v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 100/02 – ZGP‑1, 2/04, 41/04 – ZVO‑1), in sicer z
zadrževanjem in ponikanjem.
(8) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se mora upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter
o odvajanju komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
21. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na električno omrežje)
(1) Območje se z električno energijo sedaj napaja iz TP
Šempeter Šola in TP Šempeter market. Na območju podrobnega načrta ni zadostnih kapacitet električne energije za napajanje predvidenih objektov. Obstoječe SN vode je potrebno
upoštevati kot omejitveni faktor pri nadaljnjih posegih.
(2) Za zagotovitev kvalitetnega napajanja centra naselja
in priključevanja predvidenih objektov na območjih z oznakami,
se zgradi novo transformatorsko postajo. Zaradi dvostranskega
napajanja nove TP je energija na voljo na zbiralkah v TP Šempeter Šola in TP Šempeter Market.
(3) Trase električnih vodov služijo kot osnova za izdelavo
projektne dokumentacije PGD, PZI transformatorske postaje s
priključnimi SN in NN vodi skladno s pogoji upravljalca vodov.
(4) Hišni priključki se morajo zgraditi kot kabelski priključek, položen v zemljo ali v kabelsko kanalizacijo, kar velja tudi
za obstoječe objekte.
22. člen
(javna razsvetljava)
(1) Javno razsvetljavo se uredi na celotni trasi regionalne
ceste, ob občinskih cestah in na javnih površinah naselja.
(2) Zagotovi se izbira svetil, ki bodo preprečevala svetlobno onesnaženje okolja, skladno z določili uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07, 109/07).
23. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na komunikacijsko omrežje)
(1) Na območju podrobnega načrta se nahaja obstoječe
TK in CATV omrežje.
(2) Predvidi se priključitev novih objektov na TK in CATV
omrežje. Za večstanovanjske objekte (bloki) se predvidijo optični priključni kabli, uvlečeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi
in ustreznimi TK jaški s tipskimi pokrovi Telekom. Prav tako se
TK instalacija v novih večstanovanjskih objektih predvidi z optičnimi kabli s tipiziranim materiali in elementi. Za individualne
objekte so predvideni običajni priključki z bakrenimi kabli.
(3) Priključevanje objektov se podrobneje obdela v PGD,
PZI dokumentaciji.
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24. člen
(pogoji in rešitve priključevanja objektov
na plinovodno omrežje)
(1) Na območju podrobnega načrta potekata distribucijsko
(20 mbar) in prenosno (1bar) plinovodno omrežje.
(2) Za predvidene objekte na območju podrobnega načrta
se predvidi priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje za
potrebe ogrevanja z zemeljskim plinom, distributerja Mestni
plinovodi Koper.
(3) Pri izgradnji je potrebno upoštevati odmike v skladu
s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do
vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02), in sicer min. 0.40 m
oziroma z ustrezno zaščito tudi 0.30 m. Izgradnjo priključkov
in plinovodno omrežje lahko izvaja le distributer zemeljskega
plina ali od njega pooblaščena inštitucija.
(4) Plinomeri se postavijo na mesto in način, ki ga določi
predstavnik distributerja. Mesto postavitve plinomerov mora biti
vedno dostopno za odčitavanje in nadzor (v fasadnih omaricah
ali samostoječe na tipskih betonskih temeljih).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
25. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območju obravnavane prostorske ureditve ni evidentiranih objektov ali območij kulturne dediščine, vendar sta v
bližini dve pomembni arheološki najdišči, Šempeter v Savinjski
dolini – Grobišče Dobrteša vas (EŠD 14246, kulturni spomenik
lokalnega pomena) in Šempeter v Savinjski dolini – Antična
nekropola (EŠD 1053, kulturni spomenik državnega pomena).
(2) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno
varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo –
čez objekte in območja KD ne smejo potekati gradbiščne poti,
obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve
vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in
telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za
deponije viškov materialov ipd.
(3) Pred posegi v prostor ali pred gradnjo se zagotovi
izvedbo predhodnih arheoloških raziskav:
– izvedbo predhodne ocene in vrednotenja arheološkega
potenciala (ekstenzivni, intenzivni površinski in podpovršinski
pregled, vrednotenje s testnimi jarki, pregled z jedrnimi vrtinami, geofizikalne meritve in eventualne analize aeroposnetkov)
na obravnavanem območju, na osnovi katerih so lahko naknadno določeni in posredovani natančnejši pogoji za varstvo;
– izvedbo zaščitenih izkopavanj arheoloških najdišč,
vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki; potrebno je opozoriti, da se glede na rezultate arheoloških raziskav lahko predlagane tudi posebne tehnične rešitve ali po potrebi tudi večje
spremembe prostorskih izvedbenih načrtov;
– v primeru najdb izjemnega pomena se lahko zahteva
spremembo izvedbenega projekta in prezentacijo ostalin na
mestu odkritja – in situ (ZVDK‑1, čl. 75–80 in Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine, 5. čl. – četrta alineja);
– stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli na
celotnem obravnavanem območju.
(4) Kulturnovarstveno soglasje, s katerim se dovolita
raziskava in odstranitev arheoloških ostalin, izda minister za
kulturo Republike Slovenije.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
26. člen
(varovanje okolja)
(1) Hrup
Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor dolžan upoštevati predpise o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v

Št.

37 / 7. 5. 2010 /

Stran

5223

okolju, na podlagi katere območje obravnave sodi v III. stopnjo
varstva pred hrupom. Dopustna mejna vrednost hrupa na območjih III. stopnje varstva pred hrupom je 60 dBA podnevi in
50 dBA ponoči, kritična vrednost pa 69 dBA podnevi in 59 dBA
ponoči.
(2) Zrak
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list
RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
(3) Vode
Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja mora biti
urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Pravilniku o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02) in v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05). Odvajanje padavinskih voda z območja obravnave je
potrebno izvesti skladno z 92. členom Zakona o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02) na tak način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin oziroma
je potrebno zagotoviti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom. Padavinske vode je potrebno prioritetno ponikati.
Izvedba priključevanja odvoda fekalnih in meteornih vod
na javno kanalizacijsko omrežje je mogoče le pod pogoji upravljavca.
27. člen
(odpadki)
(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z
določili občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
in določili Odredbe o ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni
list RS, št. 21/01).
(2) Prostor za odpadke se nahaja ob objektih oziroma
integriran v objektu. Dovoz do njih je omogočen preko cestnega omrežja. Posode za ločeno zbiranje odpadkov je potrebno
postaviti na ekološko tehnično brezhiben prostor, ki bo posebej oblikovan, skladno z oblikovanjem objekta (nadstrešnica,
lesena ograja).
(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta
je potrebno deponirati skladno s Pravilnikom o obremenjevanju
tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03).
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
28. člen
(naravne omejitve)
Geološko‑geotehnični elaborat je obvezen sestavni del
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
za objekte in ureditve skladno s predpisi o graditvi objektov.
Upošteva se Hidrogeloško poročilo o možnem ponikanju padavinskih vod na območju OPPN Šempeter (Geosvet Samo
Marinc s.p., št. proj.: 1‑1/10, januar 2010).
29. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in
predvidenimi dovozi za interventna vozila. Varen umik se zagotavlja z umikom na zunanje površine, na parkirne površine.
(2) Izvede se vodovodno in hidrantno omrežje z zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje skladno s Pravilnikom
o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, št. 83/05). Na
vodovodno omrežje se namesti nadzemne hidrante.
Pri projektiranju in izvedbi novih objektov se na osnovi
izračuna požarne obremenitve upošteva takšne materiale in
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naprave in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem
požara. Način varovanja pred požarom se določi v PGD
projektu skladno z določili Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07) in Pravilnikom o požarno varnostnih zahtevah v stavbah (Uradni list
RS, št. 42/93). V PGD se opredeli potrebnost ojačitve prve
plošče.
30. člen
(potresna ogroženost)
Območje podrobnega načrta se nahaja na seizmičnem
območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po
EMS. Pri projektiranju je upoštevati karto potresnega pospeška tal in zagotoviti pri gradnji potresno varnost v skladu z
zakonodajo.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Ureditve se lahko izvajajo v več etapah po posameznih enotah. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno zaključene celote in jih je možno združevati.
(2) Posamezne faze se izvajajo z vsemi elementi zunanje
ureditve in tako, da ne bodo poslabšale ekološkega stanja.
Komunalna, energetska in prometna ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena
s posamezno fazo gradnje.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

Uradni list Republike Slovenije
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
33. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če
se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega,
tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od
tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi,
z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno
področje katerih posegajo ta odstopanja.
(2) Dopustna so odstopanja:
– Odstopanja v gabaritih objektov so lahko do + 1,00 m,
razen ob glavni cesti. Odstopanja so dopustna tudi navzdol.
Objekti in zunanje ureditve se višinsko prilagajajo toleranci
+ in –0.5 metra ali več, vendar ob strokovni preveritvi.
– Izven predvidenih maksimalnih mej novih objektov
lahko segajo le nadstreški nad vhodi in oblikovni poudarki
posamezne fasade, ki ne presegajo 5% tlorisne površine.
– Višinska regulacija terena se lahko prilagaja projektnim rešitvam prometne in komunalne infrastrukture in
rešitvam arhitekture.
– Pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju
prostora na podlagi ustrezne projektno‑tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve
ne spreminjajo vsebinskega koncepta podrobnega načrta.

32. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške.
(2) Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji in izvajalci:
– pred začetkom del izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o
njihovi neškodljivosti za okolje,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa
po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav,
– po končani gradnji zagotoviti izvedbo ustreznih agrarnih
operacij na prizadetem območju in ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času gradnje in po
njej,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.

XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA
NAČRTA
34. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
Po končani izgradnji objektov, ureditev in naprav po tem
odloku so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije objektov. Po prenehanju veljavnosti podrobnega
načrta se območju podrobnega načrta določi enota urejanja
prostora s podrobnimi določili za posege in urejanje.
XIII. KONČNE DOLOČBE
35. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok
o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Uradni list RS, št. 31/96) in
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (Uradni list RS, št. 63/01).
36. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Žalec in Upravni enoti Žalec.
37. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.

Uradni list Republike Slovenije
38. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0005/2007-2/4
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

1830.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtci Občine Žalec

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
ZOFVI‑UPBS5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00
in 127/06) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 27. seji dne
19. aprila 2010 sprejel

O D L OK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtci Občine Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno‑izobraževalnega zavoda
Vrtci Občine Žalec (Uradni list RS, št. 7/97, 89/98, 65/02, 56/08)
se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet vrtca šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavniki delavcev,
– 3 predstavniki staršev.
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in
članom, ki so bili izvoljeni v skladu z zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s
potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0001/2008
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

1831.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Griže

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
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ZOFVI‑UPBS5, 36/08 – ZOFVI‑G), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) in
24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 27. seji dne 19. aprila 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Griže
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno‑izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Griže (Uradni list RS, št. 63/01 – prečiščeno
besedilo, 56/08) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev (4 delavci iz matične šole
Griže in 1 delavec iz podružnice Liboje),
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in
članom, ki so bili izvoljeni v skladu z zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s
potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0002/2008
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

1832.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petrovče

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
ZOFVI‑UPBS5, 36/08 – ZOFVI‑G), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) in
24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 27. seji dne 19. aprila 2010 sprejel

O D L OK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petrovče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno‑izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 37/01 – prečiščeno
besedilo, 65/02, 56/08) se prvi odstavek 8. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
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– 5 predstavnikov delavcev (4 delavci iz matične šole
Petrovče in 1 delavec iz podružnice Trje),
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in
članom, ki so bili izvoljeni v skladu z zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s
potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0003/2008
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

1833.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
ZOFVI‑UPBS5, 36/08 – ZOFVI‑G), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) in
24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 27. seji dne 19. aprila 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (Uradni list
RS, št. 37/01 – prečiščeno besedilo, 56/08) se prvi odstavek
8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in
članom, ki so bili izvoljeni v skladu z zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s
potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0004/2008
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1834.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
I. Osnovna šola Žalec

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI‑UPBS5, 36/08 – ZOFVI‑G), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06)
in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06)
je Občinski svet Občine Žalec na 27. seji dne 19. aprila 2010
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
I. Osnovna šola Žalec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno‑izobraževalnega zavoda
I. Osnovna šola Žalec (Uradni list RS, št. 37/01 – prečiščeno
besedilo, 56/08) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da
se glasi:
»Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev (3 delavci iz matične šole
Žalec, 1 delavec iz podružnice v Gotovljah, 1 delavec iz podružnice na Ponikvi),
– 3 predstavniki staršev.«
2. člen
Sedanji svet šole, ki mu mandat še ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Članom sveta, ki so bili
imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega zakona in
članom, ki so bili izvoljeni v skladu z zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09), poteče mandat s
potekom mandata sveta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0005/2008
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

1835.

Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v
Občini Žalec

Na podlagi 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) je Občinski svet Občine Žalec na
27. seji dne 19. aprila 2010 sprejel

SKLEP
o ceni storitve Pomoč družini na domu
v Občini Žalec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini 17,43 EUR za
opravljeno uro storitve.

Uradni list Republike Slovenije
V primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik
ali dela prost dan, cena znaša 19,27 EUR za opravljeno uro
storitve in sicer na podlagi 16. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih.
2. člen
Subvencija k ceni storitve Pomoč družini na domu v višini
8,72 EUR na uro oziroma 9,63 EUR na uro v primeru izvajanja
storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prosti dan je deljena
na dva dela:
– na del višine 4,10 EUR na uro, ki predstavlja delež
stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje izvajanja
storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki
te storitve,
– na del v višini 4,62 EUR na uro, oziroma 5,53 EUR na
uro v primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali
dela prosti dan, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne
oskrbe uporabnika.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2010
dalje.
Št. 152-01-0002/2010
Žalec, dne 19. aprila 2010
Župan
Občina Žalec
Lojze Posedel l.r.

ZAVRČ
1836.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Zavrč

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 3., 17. in 45. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4), 2. in 4. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1),
27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list
RS, št. 70/06) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS,
št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 33. redni
seji dne 25. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o javnem redu in miru v Občini Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega
reda in miru, zagotavljanje varnosti občanov in javnega premoženja, vzdrževanja zdravja in čistoče ter varstva okolja in
zunanje podobe naselij in zelenih površin ter sankcije za neupoštevanje določb tega odloka.
2. člen
Določbe odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe v
občini.
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno zadržuje na območju
Občine Zavrč, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu in počitku,
da ne ogroža njihovega zdravja in premoženja, da skrbi za
primeren videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in
da ne opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna
ali prepovedana oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in
javno moralo.

Št.

37 / 7. 5. 2010 /

Stran

5227

3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne osebe, odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki posamezniki, odgovorne osebe samostojnih podjetnikov
posameznikov ter posamezniki.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Na območju Občine Zavrč je zaradi varstva javnega reda
prepovedano:
1. vznemirjati in motiti mir in počitek občanov s prekomernim hrupom med 22. in 6. uro, kadar ne gre za nujne interventne‑vzdrževalne posege oziroma to ni posledica dovoljene
dejavnosti (npr. kmetijska sezonska opravila),
2. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali
nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljevanjem prodaje artiklov, razen, ko je posebej dovoljeno,
3. uživati alkoholne pijače v parkih, na zelenicah, pred
prodajalnami, na ulici in na drugih javnih površinah ter izven
prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač,
4. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali
kakor koli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive meje,
javna opozorilna znamenja, spomenike, spominska obeležja na
pokopališčih, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo,
poštne nabiralnike, klopi, zabojnike za odpad, stojala za kolesa
ali druge naprave in premete namenjene za splošno uporabo,
5. nepotrebno zadrževanje na območju pokopališča zaradi druženja, zabave, kajenja, počitka, uživanja hrane in pijače.
Prav tako je prepovedano naslanjati se na nagrobne spomenike, postavljati na njih razne predmete, ki kazijo njihov videz,
onesnaževati spomenike ali hoditi po grobovih ali grobnicah,
6. vznemirjati ljudi z močnimi poki, z vpitjem, prepevanjem
ali uporabo preglasnih zvočnih naprav ali glasbil v okolici, v
času, ko se zagotavlja mir občanom,
7. parkirati ali postavljati motorna ali druga vozila, prikolice
ali druge delovne stroje na zelenicah, igriščih in drugih javnih
zelenih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, razen v
času verskih, športnih, kulturnih in drugih prireditev,
8. v naseljih uporabljati naprave, ki s pomočjo plinske
zmesi povzročajo pok, zaradi odganjanja tam živečih ptic in
drugih živali, če to koga vznemirja ali povzroča občutek ogroženosti, razen v času trgatve med 5. uro zjutraj in 21. uro
zvečer.
5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi Zakona
o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05).
III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. nameščati kakršnekoli naprave ali ovire na vse javne
površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristojnega organa,
2. uničiti, poškodovati, odstraniti, zakriti ali spremeniti
pomen informacijskih ali usmerjevalnih tabel, prometne signalizacije z dopolnilnimi tablami in drugih naprav, ki služijo javnemu
namenu pred soglasja oziroma odločbe pristojnega organa,
3. onemogočati dostop do hidrantov in javnega hidrantnega omrežja,
4. namerno ovirati uporabo vode, elektrike ali poškodovati
telefonske ali druge komunikacijske naprave,
5. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali
umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih površinah in ob cestah,
6. puščati pse ali druge živali brez nadzora, namerno
dražiti, plašiti in ščuvati živali, ter s tem namenoma povzročati
občutek strahu ali ogroženosti pri ljudeh,
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7. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo, drevesa
ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji
videz kraja ter spodkopavati ali spodrivati javne poti ali jih
kakorkoli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročati
nevarnost zemeljskih plazov,
8. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost za življenje in
zdravje ljudi.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
7. člen
Zaradi varovanja zdravja in čistoče je prepovedano:
1. odmetavati, spuščati ali odlagati predmete, snovi ali
odpadke naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice,
ceste, dvorišča, gozdove ali na druge prostore, ki za to niso
določeni,
2. prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in druge predmete ob potokih, studencih ter na območju virov pitne
vode,
3. zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po
nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja
omejena,
4. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice ali dvorišča
v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost
zdravje občanov,
5. puščati iztrebke domačih živali na vseh javnih površinah (vodniki psov morajo imeti s seboj PVC vrečke in morajo
takoj pospraviti iztrebke za svojimi psi).
V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA
8. člen
Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepovedano:
1. pisati ali risati po fasadah ali zidovih zgradb, spomenikih, spominskih ploščah, pripravah in napravah na športnih in
drugih igriščih, ograjah, drugih predmetih in javnih objektih, ki
niso za to namenjeni ali te kako drugače umazati,
2. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom,
zemljo, gnojem, gnojevko, žagovino, papirjem in podobnimi
snovmi,
3. na kakršenkoli način uničevati zelene površine, plodno
zemljo, drevje in grmičevje.
9. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno
cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh vozil in
strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin
oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo
ali blatom. Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti
urejeno tako, da s tem ni ovirana javna površina.
10. člen
Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih
prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in
dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti
lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov
oziroma lokala.
Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo
namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo
biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti samega poslovnega prostora oziroma lokala ali širše okolice ob
lokalu.
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so dolžni
označiti svojo firmo z napisno tablo, ki mora biti estetskega
videza in okolju primerno izdelana.
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VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektor oziroma občinski redar.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(odgovornost pravnih oseb, samostojnih podjetnikov
posameznikov in odgovornih oseb)
(1) Z globo 4000 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila
2. točke 6. člena tega odloka.
Z globo 400 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika za isti prekršek.
(2) Z globo 2500 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila:
1., 2. ali 3. točke 7. člena tega odloka, z globo 300 evrov se
za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
2. točke 8. člena tega odloka (zveza 113. člen ZVCP‑1), z
globo 250 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
9. člena tega odloka, z globo 250 evrov se za isti prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila:
1. in 8. točke 6. člena tega odloka.
Z globo 200 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila:
2., 6. in 7. točke 4. člena tega odloka
7. točke 6. člena tega odloka
3. točke 8. člena tega odloka.
Z globo 200 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(5) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če krši določila:
1. točke 4. člena tega odloka
4. točke 7. člena tega odloka
10. člena tega odloka.
Z globo 80 evrov se za isti prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(odgovornost posameznikov)
(1) Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
1., 2. in 3. točke 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
2. točke 8. člena tega odloka
5. točke 6. člena tega odloka
9. člena.
(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
2., 4. in 6. točke 4. člena tega odloka
1., 2., 3., 5., 8. in 9. točke 6. člena tega odloka
1. in 3. točke 8. člena tega odloka.
(4) Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če krši določila:
3., 5., 7. in 8. točke 4. člena tega odloka
7. točke 6. člena tega odloka
5. točke 7. člena tega odloka.
(5) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
če krši določila:
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1. točke 4. člena tega odloka
4. točke 6. člena tega odloka
4. točke 7. člena tega odloka.
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13. člen
Celoten postopek se vodi v skladu z zakonom, ki ureja
prekrške.
VIII. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2010-003
Zavrč, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

VLADA
1837.

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju
Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja
na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil
fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o splošni
varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe
Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg
proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat,
ali njihove dostopnosti na trgu
1. člen
V Uredbi o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi
dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali
njihove dostopnosti na trgu (Uradni list RS, št. 35/09) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S to uredbo se določijo pristojni organ in kazenske določbe glede izvajanja Odločbe Komisije z dne 17. marca 2009
o zahtevi, da države članice zagotovijo, da se proizvodi, ki
vsebujejo biocid dimetil fumarat, ne dajo na trg ali na njem niso
dostopni (UL L št. 74 z dne 20. 3. 2009, str. 32), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 11. marca 2010 o podaljšanju
veljavnosti Odločbe Komisije 2009/251/ES o zahtevi, da države
članice zagotovijo, da se proizvodi, ki vsebujejo biocid dimetil
fumarat, ne dajo na trg ali na njem niso dostopni (UL L št. 63
z dne 12. 3. 2010, str. 21), (v nadaljnjem besedilu: Odločba
2009/251/ES).«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-19/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2111-0048
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju
Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice
sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo
na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke,
in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov
na trg

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o splošni
varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe
Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo
ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo
vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved
dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
1. člen
V Uredbi o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg
samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja
neobičajnih vžigalnikov na trg (Uradni list RS, št. 98/06, 56/07,
57/08 in 36/09), se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S to uredbo se določijo pristojni organ in kazenske določbe glede izvajanja Odločbe Komisije št. 2006/502/ES z dne
11. maja 2006 o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe
za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni
za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na
trg (UL L št. 198 z dne 20. 7. 2006, str. 41), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 12. marca 2010 o podaljšanju
veljavnosti Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države članice
sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih
vžigalnikov na trg (UL L št. 67 z dne 17. 3. 2010, str. 9), (v
nadaljnjem besedilu: Odločba 2006/502/ES).«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-18/2010/5
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2111-0047
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1839.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju
regionalnih spodbud

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

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju
regionalnih spodbud
1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih spodbud (Uradni list RS,
št. 113/09) se v 10. členu doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
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»(3) Ne glede na merila iz prvega odstavka tega člena se
lahko v primeru hitrega bistvenega poslabšanja gospodarskih
razmer na območju ene ali več upravnih enot v razvojni regiji
dodelijo dodatna sredstva za financiranje razvojnih nalog v
regiji, ki so v javnem interesu. Šteje se, da so se gospodarske
razmere bistveno poslabšale, če je stopnja registrirane brezposelnosti na območju upravne enote najmanj dva zaporedna
meseca 17,0‑odstotna ali višja. Pogoj za dodelitev sredstev
je, da regionalna razvojna agencija opredeli območje, ki je
potrebno posebne pomoči in predloži časovno ter finančno
ovrednoten program dodatnih razvojnih nalog na tem območju
z določenimi cilji, nosilci nalog, pričakovanimi rezultati in kazalniki. Sredstva se lahko dodelijo za največ dvoletno časovno
obdobje. Če so po izteku programa dodatnih razvojnih nalog
še vedno izpolnjeni pogoji za financiranje dodatnih razvojnih
nalog v regiji, se lahko pripravi nov program. Upravičeni so
stroški kadrov in stroški priprave programa in projektov, ki so
povezani z odpravljanjem ugotovljenih razvojnih problemov v
območju, ki je potrebno razvojne pomoči. Upravičeni stroški
se financirajo v višini 100 odstotkov. Za postopek dodelitve
sredstev za financiranje dodatnih razvojnih nalog v regiji, ki
so v javnem interesu, se smiselno uporablja prejšnji odstavek.
Do dodatnih sredstev iz tega odstavka ni upravičena razvojna
regija, ki prejema razvojno pomoč po posebnem zakonu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-10/2010/7
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-1536-0009
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1840.

Pravilnik o načinu in postopku preverjanja
in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Na podlagi 22. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o načinu in postopku preverjanja
in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja način in postopek preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
(2) V postopku izdajanja certifikatov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če ni z zakonom,
ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, določeno drugače.
2. člen
(izvajalci)
Postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij izvajajo izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
vpisani v register izvajalcev, ki ga vodi Državni izpitni center.
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3. člen
(svetovanje)
(1) Izvajalec mora kandidatom za pridobitev poklicne
kvalifikacije zagotoviti informacije o možnostih in pogojih za
pridobitev te kvalifikacije ter ustrezno svetovanje.
(2) Med svetovanjem kandidat s svetovalcem zbere listine
in druga dokazila, potrebna za potrditev poklicne kvalifikacije,
ter izdela osebno zbirno mapo, katere sestavo predpiše Center
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljnjem
besedilu: CPI) in je objavljena na spletnih straneh Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. Dokazila,
ki so javne listine ali podatki iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil,
mora pridobiti izvajalec sam.
(3) Poleg osebne zbirne mape se v postopku preverjanja
in potrjevanja pripravijo tudi dokumenti, ki so obvezni sestavni
del dokumentacije tega postopka. Predpiše jih CPI in objavi na
straneh Nacionalnega informacijskega središča za poklicne
kvalifikacije.
4. člen
(kraj in rok za preverjanje)
(1) Kraj preverjanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter
rok za prijavo in odjavo izvajalec sporoči Državnemu izpitnemu
centru ter jih objavi na straneh Nacionalnega informacijskega
središča za poklicne kvalifikacije.
(2) Izvajalec mora razpisati rok za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter preverjanje in
potrjevanje ob prijavi kandidata tudi izvesti, in to vsaj enkrat v
12 mesecih.
(3) Če izvajalec vsaj enkrat v 12 mesecih ne razpiše roka
za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
se izbriše iz registra za nacionalno poklicno kvalifikacijo, za
katero rok ni bil razpisan. Za izvajalce začne veljati obveza
razpisa roka za preverjanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij z
dnevom pravnomočnosti odločbe o vpisu v register.
(4) V okviru roka iz prvega odstavka tega člena izvajalec
določi kraj, dan in čas preverjanja in potrjevanja ter o tem pisno
obvesti kandidata najmanj pet delovnih dni pred pregledom
osebne zbirne mape. V obvestilu mora navesti tudi sestavo
komisije.
5. člen
(vloga za pridobitev certifikata)
(1) Vloga za pridobitev certifikata (v nadaljnjem besedilu:
vloga) se vloži pri izvajalcu.
(2) Iz vloge mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje splošne pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj
in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: katalog) za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Kandidat priloži vlogi tudi listine
in druga dokazila, ki izkazujejo njegovo znanje in spretnosti,
določene s katalogom. Dokazila, ki so javne listine ali podatki iz
uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil, mora pridobiti izvajalec sam.
6. člen
(potrjevanje in preverjanje)
(1) Izvajalec mora najpozneje 15 dni pred razpisanim rokom za izvedbo pregleda osebne zbirne mape zaprositi Državni
izpitni center za imenovanje komisije, vendar ne sme vplivati na
imenovanje njenih članov. S komisijo pa mora sodelovati.
(2) Imenovani komisiji izvajalec predloži vso dokumentacijo. Če je vloga nepopolna, mora izvajalec predhodno pozvati
kandidata, da jo dopolni.
(3) Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih dokazil oziroma osebne zbirne mape ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje, določene s katalogom, mu potrdi nacionalno
poklicno kvalifikacijo in izvajalec kandidatu najpozneje v osmih
dneh izda certifikat.
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(4) Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih
dokazil oziroma izdelane osebne zbirne mape ugotovi, da
kandidat ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih s katalogom,
ga napoti na preverjanje. V postopku preverjanja se dokazuje
doseganje standardov znanj in spretnosti, ki jih ni mogoče
ugotoviti na podlagi dokazil.
(5) O obsegu znanj in spretnosti, ki jih mora kandidat
dokazati v postopku preverjanja, komisija pisno obvesti kandidata najpozneje v 15 dneh od pregleda osebne zbirne mape in
mu določi rok, v katerem mora sporočiti, ali se bo preverjanja
udeležil.
(6) O ugotovitvah komisije se piše zapisnik na predpisanih obrazcih glede na način preverjanja. Obrazce objavi CPI
na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za
poklicne kvalifikacije.
7. člen
(načini preverjanja)
(1) Načine in merila preverjanja strokovnih znanj in spretnosti določa veljavni katalog.
(2) Če se je katalog v času, ko je kandidat že v postopku
pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, spremenil, se preverjanje in potrjevanje lahko izvedeta po katalogu, po katerem
je kandidat vključen v navedeni postopek, pod pogojem, da
se zaključita najpozneje v 30 dneh po objavi novega kataloga
in da izvedba postopka ni v nasprotju z veljavno zakonodajo.
Če kandidat želi, da se preverjanje in potrjevanje izvedeta po
spremenjenem katalogu, mu mora izvajalec to omogočiti.
8. člen
(preverjanje)
(1) Predsednik komisije mora pred začetkom preverjanja
ugotoviti istovetnost kandidata ter ga seznaniti s postopkom in
merili preverjanja.
(2) Komisija v skladu s katalogom določi začetek in trajanje preverjanja. Skupno ne sme trajati več kakor 180 minut.
9. člen
(zapisnik)
O poteku preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij
član komisije, ki ga določi predsednik, vodi zapisnik, v katerem
se poleg kandidatovih osebnih podatkov navedejo naloge,
vprašanja oziroma izdelki, doseženi uspeh pri posamezni nalogi in končni uspeh pri preverjanju. Zapisnik se piše na obrazcu,
ki je objavljen na spletni strani Nacionalnega informacijskega
središča za poklicne kvalifikacije.
10. člen
(ocenjevanje uspešnosti)
(1) Uspeh kandidata pri preverjanju strokovnih znanj in
spretnosti se ocenjuje z opisnima ocenama »opravil« in »ni
opravil«.
(2) Izvajalec najpozneje v osmih dneh po uspešno opravljenem preverjanju izda kandidatu certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
(3) Če se kandidat preverjanja ne udeleži oziroma ga ne
opravi, mu komisija v roku iz prejšnjega odstavka izda odločbo,
s katero mu izdajo certifikata zavrne.
11. člen
(plačilo stroškov)
(1) Kandidat plača stroške storitev v skladu z Metodologijo
oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni
kvalifikaciji, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(2) Izvajalci lahko po predhodnem soglasju Državnega
izpitnega centra ali ministrstva, pristojnega za delo, materialne
stroške za neposredno preverjanje povišajo za največ 200%
vrednosti, določene v točki D metodologije.
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12. člen
(prisostvovanje pri preverjanju strokovnih znanj in spretnosti)
(1) Pri preverjanju strokovnih znanj in spretnosti lahko prisostvujeta pooblaščeni predstavnik Državnega izpitnega centra
in predstavnik ministrstva, pristojnega za delo.
(2) Pooblaščeni predstavnik Državnega izpitnega centra
in predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, imata pravico
vpogleda v celotno kandidatovo dokumentacijo.
13. člen
(hranjenje dokumentarnega gradiva)
(1) Izvajalec hrani naslednje dokumente, povezane s
postopkom preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije:
– prijavo v postopek preverjanja in potrjevanja nacionalne
poklicne kvalifikacije,
– zapisnik o poteku svetovanja,
– zapisnik o poteku potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi predloženih listin,
– zapisnik o poteku preverjanja in potrjevanja poklicnih
kvalifikacij.
(2) Če so del dokumentov iz prejšnjega odstavka tudi
priloge, mora izvajalec hraniti oboje.
(3) Izvajalec dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena
hrani v fizični ali elektronski obliki najmanj pet let po zaključku
postopka preverjanja in potrjevanja.
(4) Če izvajalec preneha delovati, Državni izpitni center
prevzame njegovo dokumentacijo ter jo hrani najmanj pet let
po zaključku postopka preverjanja in potrjevanja.
(5) Osebna zbirna mapa se vrne kandidatu po izdaji
certifikata ali po pravnomočnosti zavrnilne odločbe o izdaji
certifikata.
14. člen
(spremljava certifikatnega sistema)
(1) CPI spremlja certifikatni sistem in enkrat na leto poroča o ugotovitvah ministrstvu, pristojnemu za delo, in Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje.
(2) CPI razvija metodologijo spremljave in zagotavljanja
kakovosti certifikatnega sistema, ki jo sprejme Strokovni svet
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.
(3) Za spremljanje izvajanja certifikatnega sistema lahko
postopku preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije prisostvuje predstavnik CPI.
15. člen
(poročanje)
Državni izpitni center najmanj enkrat na leto poroča o
opravljanju postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ministrstvu, pristojnemu za delo, in
sicer za preteklo koledarsko leto.
16. člen
(oblika in vsebina obrazca poročila)
(1) Izvajalci oddajo poročilo o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij Državnemu
izpitnemu centru enkrat na leto. Poročilo pripravijo na podlagi
poročil članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij.
(2) Obrazec poročila o izvedbi postopkov preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij je objavljen na
spletnih straneh Nacionalnega informacijskega središča za
poklicne kvalifikacije.
17. člen
(prehodna določba)
Postopki preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se
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končajo po določbah Pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni
list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04, 117/05, 57/07 in 85/09 – ZNPK‑C).
18. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 13/01, 97/03, 108/04,
117/05, 57/07 in 85/09 – ZNPK‑C).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/6
Ljubljana, dne 30. aprila 2010
EVA 2010-2611-0022
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Priloga
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Priloga 1
METODOLOGIJA OBLIKOVANJA CENE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA O
NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI
Metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji temelji na
strokovnih zahtevah izvajanja postopka preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij v
skladu z veljavnimi predpisi.
V metodologijo so vključena stroškovna področja, ki so navedena v spodnji preglednici. Metodologija
se uporablja tudi za ovrednotenje dela komisije, ki je opredeljeno v točki C razreza stroškovnih mest.
Materialni stroški so všteti v ceno posameznega stroškovnega področja. Prevozni stroški za plačilo
komisije za preverjanje in potrjevanje niso vključeni v metodologijo oblikovanja cene za pridobitev
certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, se pa članom komisije krijejo stroški najcenejšega
javnega prevoza. Posebej so navedeni materialni stroški za prostor, opremo in material za neposredno
preverjanje, ki se ob predhodnem soglasju Državnega izpitnega centra ali ministrstva, pristojnega za
delo, lahko povečajo za 200 % osnovne vrednosti stroškovnega področja D materialni stroški.
Razrez stroškovnih mest in ovrednotenje
STROŠKOVNO PODROČJE
A
STROKOVNO USKLAJEVANJE, INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE
Obvestila o razpisu in članih komisije, pregled dokumentacije, obvestila
kandidatu, uvodno svetovanje, priprava gradiva in predložitev dokumentacije
komisiji, vodenje zapisnika, poročanje in vodenje evidenc, izdaja certifikata
B
SVETOVANJE
Pomoč kandidatu pri pripravi zbirne mape
C
PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH
KVALIFIKACIJ
Potrjevanje na podlagi listin
– pregled zbirnih map
Neposredno preverjanje izvedbe
– pisno ali ustno preverjanje
– pisno in ustno preverjanje
– praktično in ustno preverjanje
– pisno, praktično in ustno preverjanje
D
MATERIALNI STROŠKI* – prostor, oprema in material za neposredno
preverjanje
– pisno ali ustno preverjanje
– pisno in ustno preverjanje
– praktično in ustno preverjanje
– pisno, praktično in ustno preverjanje
Skupaj število enot za potrjevanje na podlagi listin
Skupaj število enot za potrjevanje na podlagi listin
in neposredno preverjanje
* Pri praktičnem preverjanju vse potrebne materialne pogoje izpolni izvajalec.
Vrednost enote znaša 4 EUR bruto.
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Pravilnik o označevanju in embalaži vina

Na podlagi tretjega odstavka 36. člena, šestega odstavka
40. člena in šestega odstavka 44. člena Zakona o vinu (Uradni
list RS, št. 105/06) izdaja minister brez resorja, odgovoren za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno
poverjen resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o označevanju in embalaži vina
I. VSEBINA PRAVILNIKA
1. člen
Ta pravilnik ureja označevanje vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina pri etiketiranju in embaliranju ter na
poslovnih listinah in embalažo, vključno z zamaški, v kateri se
lahko hranijo, skladiščijo in dajejo v promet vino, mošt in drugi
proizvodi iz grozdja in vina, za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra
2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o
enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str.1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1140/2009 z dne 20. novembra 2009 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007
o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih
določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni
SUT) (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 4); (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1234/2007/ES), in
– Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009
o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla
in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja
(UL L št. 193 z dne 24. 7. 2009), str. 60; (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 607/2009/ES).
2. člen
(1) Za izvajanje določb 118.x člena Uredbe 1234/2007/ES
morajo biti vino, mošt in drugi proizvodi iz grozdja in vina (v
nadaljnjem besedilu: pridelki oziroma proizvodi) označeni in
polnjeni v embalažo v skladu s predpisom, ki ureja splošno
označevanje predpakiranih živil.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so pridelki
oziroma proizvodi, pridelani oziroma proizvedeni v Republiki
Sloveniji, za izvoz v tretje države lahko opremljeni in označeni
tudi v skladu s predpisi države uvoznice, vendar v nobenem
primeru ne smejo zavajati potrošnika, predvsem glede geografskega porekla, kakovosti in drugih lastnosti.
3. člen
(1) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za pijače,
ki niso rezultat popolne ali delne fermentacije grozdja ali grozdnega mošta.
(2) Uporaba oznake “vino“ za pijače iz prejšnjega odstavka ni dovoljena. Uporaba oznake “vino“ je za navedene pijače
dovoljena le v povezavi z besedo, ki določa vrsto osnovne
surovine za proizvod, na primer vrsto sadja, iz katere je pijača
pridelana. Beseda, ki določa vrsto surovine, mora biti napisana najmanj enako vidno kot beseda “vino“. Kot vrsta sadja se
štejejo vse vrste sadja, razen grozdja.
II. POMEN IZRAZOV
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. označevanje je besedno oziroma drugačno (v obliki
znaka, slike ali druge oznake) opisovanje pridelka oziroma pro-
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izvoda na njegovi embalaži, vključno s transportno embalažo,
na spremljevalnih listinah, poslovnih listinah in pri promociji;
2. glavno vidno polje (v nadaljnjem besedilu: glavna etiketa) je tisto vidno polje, ki najbolj pritegne pozornost potrošnika,
je najbolj opazno in predstavlja etiketo oziroma etikete, na katerih se nahajajo obvezne oznake, razen, če ni s tem pravilnikom
drugače določeno;
3. embalaža so posode, vključno z zamaški in zaporkami,
v katerih se nahaja pridelek oziroma proizvod in ovojna oziroma transportna embalaža, ki jo predstavljajo zaščitni ovoji kot
so papir, slamnati ovoji, kartoni in zaboji, ki se uporabljajo za
transport enega ali več posod oziroma za končno predstavitev
pridelka oziroma proizvoda potrošniku;
4. originalno polnjeni (predpakirani ali ustekleničeni) pridelki oziroma proizvodi so polnjeni v predpisano embalažo in
označeni v skladu s tem pravilnikom;
5. neoriginalno polnjeni pridelki oziroma proizvodi so pridelki oziroma proizvodi, ki niso originalno polnjeni v skladu s
prejšnjo točko;
6. potrošnik je oseba, ki kupuje pridelke oziroma proizvode zaradi lastne potrošnje in pridelkov oziroma proizvodov ne
predeluje oziroma dodeluje, pri čemer se za dodelavo šteje tudi
polnjenje v originalno embalažo;
7. polnilec je:
– oseba, ki izvaja polnjenje in je v register pridelovalcev
grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register) vpisana za dejavnost ustekleničenja vina skladno s predpisom o registru ali
– oseba, ki naroča izvedbo originalnega polnjenja pridelkov oziroma proizvodov za svoj račun pri polnilcu, registriranem
za storitveno polnjenje vina, skladno s predpisom o registru;
8. serijska številka polnitve je številka, ki označuje enoto
originalno polnjenega pridelka oziroma proizvoda;
9. mošt je grozdni mošt, vinski mošt, zgoščen grozdni
mošt in rektificiran zgoščen grozdni mošt;
10. sortno vino je vino, ki ni vino z zaščiteno označbo porekla ali vino z zaščiteno geografsko označbo, ter ima oznako
sorte vinske trte.
III. EMBALAŽA
5. člen
Posode, v katerih se pridelki oziroma proizvodi hranijo,
prevažajo oziroma nudijo potrošniku, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– znotraj morajo biti čiste,
– ohranjajo vse lastnosti pridelkov oziroma proizvodov,
– biti morajo izdelane ali obložene z materialom, ki je
v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih,
namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS
in 89/109/EGS (UL L št. 338 z dne 13. 11. 2004, str. 4), zadnjič
spremenjeno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 596/2009 z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov,
za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu
Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom
– Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14),
– uporabljajo se lahko izključno za živila, kar mora biti na
posodah nad 60 litrov posebej navedeno,
– imeti morajo zamašek in zaporko, ki sta ustrezna za
živila in nista prevlečena s svinčenim ovojem,
– biti morajo označene tako, da je možna takojšnja določitev vsebine, in sicer na podlagi predpisa, ki ureja register, in
predpisa, ki ureja kletarsko evidenco in spremne dokumente
za promet z vinom,
– označbe ne smejo biti izbrisljive,
– označbe na posodah, namenjenih vračanju proizvajalcu
(povratna embalaža), morajo biti narejene iz takšnih materialov,
ki jih je mogoče odstraniti z enostavnimi postopki strojnega
čiščenja.
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6. člen
Originalno polnjeno vino je lahko v ponudbi potrošniku,
glede na posamezno kategorijo, v naslednjih posodah:
1. deželno vino s priznano geografsko oznako, pridelano v
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: deželno vino PGO),
se kot originalno polnjeno nudi potrošniku;
– v steklenih posodah in drugih posodah, ustreznih za
hrambo živil, nazivne prostornine do vključno 10 litrov;
– v posodah iz nerjavečega jekla (inox posodah), ki omogočajo točenje vina pod tlakom preko točilne naprave, nazivne
prostornine od vključno 10 do vključno 60 litrov;
2. kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom,
pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kakovostno vino ZGP), se kot originalno polnjeno nudi potrošniku:
– v steklenih posodah nazivne prostornine do vključno
10 litrov;
– v posodah iz nerjavečega jekla (inox posodah), ki omogočajo točenje vina pod tlakom preko točilne naprave, nazivne
prostornine od vključno 10 do vključno 60 litrov;
3. vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, pridelano v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vrhunsko
vino ZGP), se kot originalno polnjeno nudi potrošniku:
– v steklenih posodah nazivne prostornine do vključno
10 litrov.
7. člen
(1) Zamaški, vključno z zaporkami, ki se lahko uporabljajo
za originalno polnjeno vino, morajo biti narejeni oziroma opremljeni tako, da po odpiranju ni mogoče ponovno zapiranje, ne
da bi bilo to opazno.
(2) Zamaški, ki se lahko uporabljajo za vrhunsko vino
ZGP, so plutovinasti ali iz materiala, ki je podoben pluti, ali
navojni iz materiala, primernega za navojne zamaške.
(3) Peneče vino je lahko v prometu končnemu potrošniku le v embalaži, ki je v skladu s prvim odstavkom 69. člena
Uredbe 607/2009/ES.
(4) Embalaža iz prejšnjega odstavka se lahko uporablja tudi za proizvode iz drugega odstavka 69. člena Uredbe
607/2009/ES.
8. člen
(1) Odstopanje od označene nazivne prostornine lahko
v škodo potrošnika znaša največ toliko, kot je to določeno s
predpisom, ki ureja količino predpakiranih izdelkov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko odstopanje od
označene nazivne prostornine pri več kot 10 let starem vrhunskem vinu ZGP do dvakrat večje od predpisanega.
IV. OZNAČEVANJE
9. člen
(1) Označevanje pridelkov oziroma proizvodov v skladu s
tem pravilnikom je obvezno za vsak promet oziroma transport
pridelkov oziroma proizvodov, razen za:
– transport znotraj istega pridelovalnega oziroma predelovalnega obrata,
– transport med dvema obratoma istega proizvajalca,
– transport pridelkov oziroma proizvodov, namenjenih
domači porabi proizvajalca,
– količine, ki v transportu ne presegajo 30 litrov in niso
namenjene prodaji.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je označevanje v skladu s tem pravilnikom obvezno za vino, mošt
in vinsko žganje, ki je oziroma bo označeno z oznako PGO,
za mošt, namenjen predelavi v vino, ter vino, ki je oziroma
bo označeno z oznako ZGP, če se pridelki oziroma proizvodi
prepeljejo izven pridelovalnega območja (vinorodne dežele
oziroma vinorodnega okoliša), tudi če gre za transport znotraj
istega pridelovalnega oziroma predelovalnega obrata ali med
dvema obratoma istega proizvajalca.
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10. člen
(1) Pridelki oziroma proizvodi morajo biti označeni v skladu s tem pravilnikom pri vseh oblikah prometa, promocije in na
vseh spremljevalnih listinah.
(2) Vse oznake na pridelku oziroma proizvodu morajo izražati resnično stanje in ne smejo kakorkoli zavajati potrošnika
glede dejanske kakovosti, sestavin, barve, kakovostne stopnje,
geografskega porekla, sorte vinske trte, navedbe pridelovalca,
polnilca, ali proizvajalca ter glede nazivne prostornine in drugih
lastnosti pridelka oziroma proizvoda.
(3) Pridelovalec vina lahko zaradi razmer, vezanih na
ponudbo in povpraševanje, kljub odločbi o oceni vzorca vina
pooblaščene organizacije za oceno vina, vino uvrsti v širše
geografsko območje oziroma v nižjo kakovostno stopnjo, kar
pa mora biti navedeno v njegovi kletarski evidenci. Pridelovalec
vina je dolžan takšno zamenjavo oznak prijaviti v roku 60 dni od
nastale spremembe pooblaščeni organizaciji, ki je vino ocenjevala, kar pooblaščena organizacija navede v registru.
(4) Pri označitvi pridelka oziroma proizvoda je prepovedana uporaba besed, kot so na primer: “podoben kot”, “vrsta”,
“tip”, “stil”, “postopek kot”, skupaj z nazivom, ki ne označuje
dejanskega geografskega porekla, kakovosti oziroma drugih
dejanskih lastnosti pridelka oziroma proizvoda.
11. člen
Za označitev nazivne prostornine se uporabljajo določbe
7. člena Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov (Uradni
list RS, št. 110/02 in 89/08).
12. člen
(1) Za označitev serijske številke se uporabljajo določbe
29. člena Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr.,
83/05, 115/05, 118/07, 45/08 – Zkme‑1).
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka je lahko izven glavne
etikete.
13. člen
(1) Za vino in mošt, ki je v ponudbi potrošniku, razen za
vino, ki ni vino z zaščiteno označbo porekla ali vino z zaščiteno
geografsko označbo ter nima oznake sorte vinske trte, in za
vinski mošt za neposredno potrošnjo, ki nima oznake sorte
vinske trte, je obvezna oznaka navedba številke odločbe o
ocenitvi vina ali mošta in navedba pooblaščene organizacije za
oceno vina, ki jo je izdala. Navedba pooblaščene organizacije
je lahko v obliki kratice.
(2) Številka odločbe o oceni se lahko nahaja izven območja glavne etikete.
14. člen
(1) Za peneče in gazirano vino je obvezna oznaka
ostanka nepovretega sladkorja v skladu z 58. členom Uredbe
607/2009/ES.
(2) Za mirno vino, pridelano v Republiki Sloveniji, je obvezna oznaka ostanka nepovretega sladkorja v vinu. Oznaka je
lahko: “suho“, “polsuho“, “polsladko“ ali “sladko“.
(3) Oznaka nepovretega sladkorja za mirno vino iz prejšnjega odstavka je lahko navedena izven glavne etikete.
15. člen
(1) Za vino z zaščiteno označbo porekla in vino z zaščiteno geografsko označbo je obvezna oznaka geografskega
porekla, če ti pridelki oziroma proizvodi za posamezno oznako
geografskega porekla izpolnjujejo pogoje iz predpisa, ki ureja
kakovost vina, enološke postopke in sredstva.
(2) Oznako geografskega porekla sestavljata:
(a) tradicionalni izraz, ki določa kakovost vina oziroma
mošta, namenjenega predelavi v vino, glede na geografsko
območje in druge dejavnike, ki vplivajo na kakovost pridelkov
in proizvodov, in
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(b) geografsko območje, ki je sestavljeno iz:
– geografske označbe iz pravilnika, ki ureja seznam geografskih označb, in
– navedbe vrste geografskega območja.

20. člen
Če vino vsebuje sulfite, je obvezna navedba na etiketi:
»vsebuje sulfit« ali »vsebuje žveplov dioksid«. Ta podatek je
lahko naveden izven glavne etikete.

16. člen
(1) Tradicionalni izrazi iz točke (a) drugega odstavka
prejšnjega člena so:
(a) za vino z zaščiteno označbo porekla v skladu s 1. (a)
točko 118. b člena Uredbe 1234/2007/ES:
– za mirno vina: “kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom“ ali “kakovostno vino ZGP“ ter “vrhunsko vino z
zaščitenim geografskim poreklom“ ali “vrhunsko vino ZGP“;
– za peneče vino: “kakovostno peneče vino z zaščitenim
geografskim poreklom“ ali “kakovostno peneče vino ZGP“ ali
“penina” ter “vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim
poreklom“ ali “vrhunsko peneče vino ZGP“ ali “penina”;
– za vino, za katero so geografsko območje in lastnosti
določeni s posebnim predpisom: “vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem“ ali “vino PTP“ ali “renome”;
(b) za vino z zaščiteno geografsko označbo v skladu s
1. (b) točko 118.b člena Uredbe 1234/2007/ES:
– za mirno vino: “deželno vino s priznano geografsko
oznako“ ali “deželno vino PGO“.
(2) Tradicionalna izraza iz točke (b) prejšnjega odstavka
se uporabljata tudi za mošt, ki je namenjen neposredni potrošnji, in se uporabljata tako, da se izraz “vino“ nadomesti z
izrazom “mošt”.
(3) Tradicionalni izrazi za vino z zaščiteno označbo porekla in za vino z zaščiteno geografsko označbo se morajo
uporabljati z navedbo ustreznega geografskega območja.

21. člen
Za deželno vino PGO, kakovostno vino ZGP in vrhunsko
vino PGO, za katera je pridelal grozdje in vino isti pridelovalec,
ki je vino tudi ustekleničil, so dovoljene naslednje dodatne
oznake:
– “lastna trgatev in polnitev“,
– “ustekleničeno na posestvu“,
– “ustekleničeno na kmetiji“ ali
– “pridelal in polnil“.

17. člen
(1) Obvezne oznake navedbe geografskega območja iz
točke (b) drugega odstavka 15. člena tega pravilnika so geografske označbe iz pravilnika, ki ureja seznam geografskih
označb, in sicer:
– geografske označbe vinorodnih dežel kot obvezne
oznake za deželno vino PGO in mošt;
– geografske označbe vinorodnih okolišev kot obvezne
oznake za kakovostno vino ZGP in vrhunsko vino ZGP ter
mošt, namenjen pridelavi tega vina.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so dovoljene oznake tudi naslednje geografske označbe iz pravilnika, ki
ureja seznam geografskih označb, in sicer:
– geografske označbe vinorodnih podokolišev in vinorodnih ožjih okolišev za kakovostno vino ZGP in mošt, namenjen
pridelavi tega vina;
– geografske označbe vinorodnih krajev in vinorodnih leg
za vrhunsko vino ZGP in mošt, namenjen pridelavi tega vina.
18. člen
Kot dovoljena oznaka poleg geografske označbe iz prejšnjega člena se uporabljajo tudi naslednje navedbe vrste geografskih območij:
(a) za deželno vino PGO, za grozdje, mošt in druge proizvode iz grozdja in vina:
– “vinorodna dežela“;
(b) za kakovostno vino ZGP in vrhunsko vino ZGP ter
grozdje in mošt, namenjen pridelavi tega vina:
– “vinorodni okoliš“,
– “vinorodni podokoliš“,
– “vinorodni ožji okoliš“;
(c) za vrhunsko vino ZGP ter grozdje in mošt, namenjen
pridelavi tega vina:
– “vinorodni kraj“,
– “vinorodna lega“.
19. člen
Za izvajanje tretjega odstavka 56. člena Uredbe
607/2009/ES je obvezna navedba proizvajalca.

22. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se za označitev
posestva v skladu z določbami 57. člena Uredbe 607/2009/ES
uporabljajo naslednji izrazi: “Klet”, “Kmetija”, “Posestvo” in “Vinska klet”.
23. člen
(1) Dovoljena je navedba barve vina.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je navedba
barve vina obvezna v spremnih dokumentih, ki so izdani na
osnovi predpisa, ki ureja kletarsko evidenco in spremne dokumente, ter na komercialnih dokumentih.
24. člen
Dovoljena je navedba dodatnih parametrov fizikalno kemične analize, če jih je z analizo določila pooblaščena organizacija za oceno vina in jih navedla v odločbi o ocenitvi vina,
mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina.
25. člen
Dovoljene so dodatne navedbe o preteklosti pridelave
vina, tradiciji pridelovalca, polnilca vina in tudi o staranju vina
oziroma drugih proizvodov iz grozdja in vina, o datumu trgatve,
polnitve in drugih podrobnostih tehnologije pridelave grozdja,
vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina, ter priporočila potrošniku v zvezi z uporabo vina (jedi, način postrežbe,
dietetična priporočila, ravnanje z vinom ob strežbi in podobno)
in katerikoli drugi dejavnik, še posebej, če je organoleptičnega
značaja.
26. člen
(1) Fantazijska imena so blagovne znamke ali imena za
pridelke oziroma proizvode, ki ne smejo:
– biti geografski naziv,
– vsebovati geografskega naziva, razen če je pridelek
ali proizvod pridelan na območju, ki je v fantazijskem imenu
neposredno ali posredno vsebovano,
– biti naziv, ki je neresničen ali vsebuje neresnične podatke o kakovosti pridelka oziroma proizvoda,
– biti identična oznaki za vrsto proizvoda oziroma pridelka,
– biti oziroma vsebovati oznake, ki se uporabljajo za poimenovanje deželnega vina PGO in kakovostnega vina ZGP
ter vina PTP, če ne ustrezajo predpisanim zahtevam za takšno
poimenovanje.
(2) Fantazijska imena ne smejo vsebovati besed, delov
besed, znakov ali slik, ki lahko povzročijo zmedo ali zavajanje
oseb, katerim so namenjene, in sicer predvsem glede geografskega porekla, kakovosti, pridelovalca in drugih lastnosti
pridelka oziroma proizvoda.
(3) Za zavajanje se štejejo zlasti:
– slikovni prikazi značilnih pokrajin, naselij, gradov, običajev, narodnih noš, krajevno značilnih predmetov, če grozdje za
pridelek oziroma proizvod ni pridelano na območju, ki je na sliki
neposredno (pokrajina, naselje, grad) ali posredno (narodna
noša, predmeti, običaji) prikazano;
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– navedba naslovov ali verzov za določeno pokrajino
ali Slovenijo značilnih narodnih pesmi, če grozdje za pridelek
oziroma proizvod ni pridelano na območju, od koder ta pesem
izvira;
– kakršnekoli oznake – znaki razlikovanja za mesta,
občine, državo, če grozdje za pridelek oziroma proizvod ni pridelano na območju, kjer se take oznake – znaki uporabljajo;
– navedba besede v narečju določenega območja, če
grozdje za pridelek oziroma proizvod ni pridelano na tem
območju;
– navedba za posamezno območje ali za Slovenijo značilnih lastnih imen, če grozdje za pridelek oziroma proizvod ni
pridelano na tem območju oziroma v Sloveniji;
– navedba pomembnih oseb za zgodovino ali sedanjost
pokrajine ali države, če oseba ni značilno povezana z območjem ali državo, v katerem je pridelano grozdje za pridelek
oziroma proizvod;
– napisi v tujem jeziku, ko gre za takšne izraze ali zelo
podobne izraze, ki se v državi, katere jezik je uporabljen,
uporabljajo za označevanje pridelka oziroma proizvoda, in
bi zaradi tega uporaba tujega jezika lahko zavajala glede
dejanskega geografskega porekla.
27. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko
kot blagovne znamke uporabljajo imena za vino, ki vsebuje
geografske označbe, čeprav vino ni pridelano na območju,
ki je v blagovni znamki vsebovano, če se le‑te neprekinjeno
uporabljajo že več kot 25 let, in sicer:
– za kakovostno vino ZGP, pridelano v vinorodnem podokolišu Ljutomer‑Ormož, blagovni znamki “Jeruzalemčan“
in “Ljutomerčan“;
– za kakovostno vino ZGP, pridelano v vinorodnem podokolišu Radgona‑Kapela, blagovna znamka “Janževec“;
– za kakovostno vino ZGP, pridelano v vinorodnem podokolišu Radgona‑Kapela, blagovna znamka “Kapelčan“;
– za kakovostno vino ZGP, pridelano v vinorodnem ožjem okolišu Bistrica, blagovna znamka “Ritoznojčan“;
– za kakovostno vino ZGP, pridelano v vinorodnem podokolišu Šmarje‑Virštajn, blagovna znamka “Virštajnčan“;
– za kakovostno vino ZGP, pridelano v vinorodnem podokolišu Srednje Slovenske gorice, blagovna znamka “Haložan“;
– za kakovostno vino ZGP, pridelano v vinorodnem okolišu Kras, blagovna znamka “Teranton“.
(2) Geografske označbe: “Jeruzalemčan“, “Ljutomerčan“, “Janževec“, “Kapelčan“, “Ritoznojčan“, “Virštajnčan“ in
“Haložan“ se ne glede na določbe prejšnjega odstavka uporabljajo tudi za označevanje geografskega porekla v skladu
s tem pravilnikom.
28. člen
Dovoljena je navedba dodatnega tradicionalnega izraza
v skladu s 118.u členom Uredbe 1234/2007/ES.
29. člen
(1) Za mošt, ki ni namenjen neposredni potrošnji, se
kot obvezna oznaka navaja tudi oznaka gostote, ki se označi
z “gostota“ in navedbo v g/liter ali v stopinjah Oe. Zgoščen
grozdni mošt ali rektificiran zgoščen grozdni mošt se lahko
označita tudi z navedbo refrakcijskega indeksa.
(2) Nazivna prostornina posod, v katerih je v prometu
rektificiran zgoščen grozdni mošt, je največ 500 litrov. Posoda mora biti opremljena s takšnim zamaškom, da morebitno
ponovno zapiranje po odpiranju ni možno, ne da bi bilo to
opazno.
(3) Za rektificiran zgoščen grozdni mošt se navede vsebnost sladkorja v gramih skupnega sladkorja na liter.

Št.

37 / 7. 5. 2010 /

Stran

5237

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Pridelki in proizvodi, ki so označeni in v embalaži v skladu
z določbami, veljavnimi do uveljavitve tega pravilnika, in dani
na trg do 31. decembra 2010, se lahko tržijo do porabe zalog.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja
in vina ter o njihovi embalaži (Uradni list RS, št. 40/01, 52/03
in 44/05).
32. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-384/2009
Ljubljana, dne 15. aprila 2010
EVA 2009-2311-0088
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister

1842.

Pravilnik o medicinskih pripomočkih

Na podlagi 15., 16., 20., 22., 24., 28., 34., 35., 38., 39.,
40., 50., 51., 59. in 62. člena Zakona o medicinskih pripomočkih
(Uradni list RS, št. 98/09) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o medicinskih pripomočkih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
(1) Ta pravilnik določa natančnejša pravila za razvrstitev
izdelkov med medicinske pripomočke, natančnejšo vsebino
vloge za razvrstitev izdelkov med medicinske pripomočke, natančnejše bistvene zahteve za medicinske pripomočke, natančnejše postopke ugotavljanja skladnosti, natančnejšo vsebino
izjave in vrsto dokumentacije o medicinskih pripomočkih, izdelanih za posameznega uporabnika in medicinskih pripomočkih,
namenjenih za klinične raziskave ter vsebino izjave za in vitro
medicinske pripomočke za ovrednotenje delovanja, oznako
CE, natančnejše podatke, ki jih mora imeti medicinski pripomoček ali sistemi in paketi medicinskih pripomočkov na prodajni
embalaži, nalepki in v navodilu za uporabo, pogoje za dajanje
vzorcev medicinskih pripomočkov strokovni in splošni javnosti,
natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati priglašeni organ in
vsebino vloge za imenovanje priglašenega organa za izvajanje
postopkov ugotavljanja skladnosti, natančnejšo vsebino vloge
in druge podatke oziroma dokumentacijo za priglasitev klinične
raziskave oziroma spremembe klinične raziskave medicinskih
pripomočkov in priglasitev študije oziroma spremembe študije
ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega
pripomočka, način izvajanja kliničnih raziskav medicinskih pripomočkov, vsebino vloge za vpis v register medicinskih pripomočkov in vsebino vloge za pridobitev izjave o prosti prodaji
medicinskega pripomočka v skladu z:
– Direktivo Sveta z dne 20. junija 1990 o približevanju
zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih
za vsaditev (UL L št. 189 z dne 20. 7. 1990, str. 17), zadnjič
spremenjeno z Direktivo 2007/47/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. septembra 2007 o spremembah Direktive
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Sveta 90/385/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o
aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktive Sveta
93/42/EGS o medicinskih pripomočkih in Direktive 98/8/ES o
dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L št. 247 z dne 21. 9.
2007, str. 21; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2007/47/ES), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/385/EGS);
– Direktivo Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o
medicinskih pripomočkih (UL L št. 169 z dne 12. 7. 1993, str.
1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2007/47/ES, (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 93/42/EGS);
– Direktivo 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (UL L št. 331 z dne 7. 12. 1998, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za
katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu
Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 98/79/ES);
– Direktivo Komisije 2003/32/ES z dne 23. aprila 2003 o
uvedbi podrobnih tehničnih zahtev v zvezi z zahtevami, določenimi v Direktivi Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih,
izdelanih z uporabo tkiv živalskega izvora (UL L št. 105 z dne
26. 4. 2003, str. 18);
– Odločbo Komisije z dne 7. maja 2002 o skupnih tehničnih specifikacijah za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (UL L št. 131 z dne 16. 5. 2002, str. 17), zadnjič spremenjeno
z Odločbo Komisije z dne 27. novembra 2009 o spremembi
Odločbe 2002/364/ES o skupnih tehničnih specifikacijah za
in vitro diagnostične medicinske pripomočke (UL L št. 318
z dne 4. 12. 2009, str. 25), (v nadaljnjem besedilu: Odločba
2002/364/ES);
– Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. septembra 2003 o prilagoditvi določb glede
odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih, za katere se uporablja
postopek iz člena 251 Pogodbe ES, Sklepu Sveta 1999/468/ES
(UL L št. 284 z dne 31. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno
z Uredbo (ES, EURATOM) št. 1101/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prenosu zaupnih
podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (UL L št. 304
z dne 14. 11. 2008, str. 70), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1882/2003/ES);
– Uredbo (ES) št. 1394/2007 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES)
št. 726/2004 (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2007, str. 121).
2. člen
(izrazi in definicije)
Poleg izrazov in definicij, ki so uporabljeni v 3. do 9. členu
Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09;
v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo
še naslednji izrazi:
1. GMDN je globalni nomenklaturni sistem za medicinske
pripomočke.
2. Overjanje ES je postopek, s katerim proizvajalec medicinskih pripomočkov ali njegov pooblaščeni predstavnik zagotovi in izjavi, da so medicinski pripomočki usklajeni s tipom
medicinskega pripomočka, opisanim v listini o skladnosti o
tipskem pregledu ES in ustrezajo predpisanim zahtevam za
medicinske pripomočke.
3. Sponzor oziroma sponzorka (v nadaljnjem besedilu: sponzor) klinične raziskave medicinskega pripomočka je
pravna ali fizična oseba oziroma posameznik, ki prevzame
odgovornost za začetek, vodenje oziroma financiranje klinične
raziskave medicinskega pripomočka.
4. Tipski preskus ES je postopek, pri katerem priglašeni
organ ugotovi in potrdi, da preizkušeni in reprezentativni vzorec
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iz proizvodnje izpolnjuje predpisane zahteve za medicinske
pripomočke.

II. RAZVRSTITEV IZDELKOV MED MEDICINSKE
PRIPOMOČKE IN RAZVRSTITEV MEDICINSKIH
PRIPOMOČKOV
3. člen
(razvrstitev izdelka med medicinske pripomočke)
(1) Izdelek se lahko razvrsti med medicinske pripomočke,
če glede na lastnosti in glavni namen njegovega delovanja
ustreza definiciji medicinskega pripomočka iz 3. do 8. člena
zakona.
(2) V primeru dvoma glede razvrstitve izdelka med medicinske pripomočke poda predlagatelj Javni agenciji Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem
besedilu: agencija), vlogo za razvrstitev izdelka.
(3) Vloga za razvrstitev izdelka med medicinske pripomočke se predloži agenciji v papirni ali elektronski obliki na obrazcu
MedPri‑MP‑obr1, ki je na spletni strani www.jazmp.si.
(4) Vloga za razvrstitev izdelka med medicinske pripomočke vsebuje:
– podatke o predlagatelju (ime ali firma, naslov ali sedež,
elektronska pošta, telefon, fax),
– ime izdelka,
– opis izdelka (sestava),
– glavni namen delovanja izdelka,
– namen uporabe izdelka,
– navodilo za uporabo izdelka,
– predstavitveno gradivo izdelka in
– podatke o plačani pristojbini.
4. člen
(razvrstitev medicinskih pripomočkov)
(1) Medicinski pripomočki se razvrstijo v razrede I, IIa, IIb
in III v skladu s pravili za razvrstitev medicinskih pripomočkov
iz Priloge IX Direktive 93/42/EGS.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se prsni vsadki, kolčne
in kolenske proteze ter proteze ramenskih sklepov, glede na
stopnjo tveganja za uporabnike, razvrščajo v razred III.
(3) In vitro diagnostični medicinski pripomočki se glede na
stopnjo tveganja za uporabnike razvrstijo v:
– Seznam A, ki je določen v Prilogi II Direktive 98/79/ES,
– Seznam B, ki je določen v Prilogi II Direktive 98/79/ES,
– in vitro diagnostični medicinski pripomočki za samotestiranje, ki niso zajeti v Seznamu A ali Seznamu B in
– druge in vitro diagnostične medicinske pripomočke.

III. NATANČNEJŠE BISTVENE ZAHTEVE ZA MEDICINSKE
PRIPOMOČKE IN POSTOPKI UGOTAVLJANJA
SKLADNOSTI
5. člen
(natančnejše bistvene zahteve)
(1) Natančnejše bistvene zahteve so za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev določene v Prilogi I Direktive
90/385/EGS, za medicinske pripomočke v Prilogi I Direktive
93/42/EGS in za in vitro diagnostične medicinske pripomočke
v Prilogi I Direktive 98/79/ES.
(2) Natančnejše tehnične zahteve za medicinske pripomočke, izdelane z uporabo neživega tkiva živalskega izvora ali
neživih proizvodov, pridobljenih iz tkiva živalskega izvora, razen
za tiste, ki niso namenjeni za stik s človeškim telesom ali so
namenjeni za stik samo z nepoškodovano kožo, so določene
v Direktivi 2003/32/ES.
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6. člen
(postopki ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov)
(1) V primeru medicinskih pripomočkov razreda III, ki niso
izdelani za posameznega uporabnika ali namenjeni za klinične
preiskave, proizvajalec medicinskih pripomočkov za pritrditev
oznake CE ravna v skladu s:
– postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge II
Direktive 93/42/EGS (sistem za celovito zagotavljanje kakovosti)
ali
– postopkom za tipski preskus ES iz Priloge III Direktive
93/42/EGS, skupaj s postopkom za overjanje ES iz Priloge IV
Direktive 93/42/EGS ali postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge V Direktive 93/42/EGS (sistem za zagotavljanje
kakovosti proizvodnje).
(2) V primeru medicinskih pripomočkov razreda IIa, ki niso
izdelani za posameznega uporabnika ali namenjeni za klinične
preiskave, proizvajalec medicinskih pripomočkov za pritrditev
oznake CE ravna v skladu s postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge VII Direktive 93/42/EGS, skupaj s:
– postopkom za overjanje ES iz Priloge IV Direktive
93/42/EGS,
– postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge V
Direktive 93/42/EGS (sistem za zagotavljanje kakovosti proizvodnje)
ali
– postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge VI
Direktive 93/42/EGS (sistem za zagotavljanje kakovosti izdelka).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek proizvajalec medicinskih
pripomočkov lahko ravna v skladu s postopkom iz prve alineje
četrtega odstavka tega člena.
(4) V primeru medicinskih pripomočkov razreda IIb, ki niso
izdelani za posameznega uporabnika ali namenjeni za klinične
preiskave, proizvajalec medicinskih pripomočkov za pritrditev
oznake CE ravna v skladu s:
– postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge II Direktive 93/42/EGS (sistem za celovito zagotavljanje kakovosti),
pri čemer se ne uporablja 4. točka navedene priloge
ali
– postopkom za tipski preskus ES iz Priloge III Direktive
93/42/EGS, skupaj s postopkom za overjanje ES iz Priloge IV
Direktive 93/42/EGS ali postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge V Direktive 93/42/EGS (sistem za zagotavljanje
kakovosti proizvodnje) ali postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge VI Direktive 93/42/EGS (sistem za zagotavljanje kakovosti izdelka).
(5) V primeru medicinskih pripomočkov razreda I, ki niso
izdelani za posameznega uporabnika ali namenjeni za klinične
preiskave, proizvajalec medicinskih pripomočkov za pritrditev
oznake CE ravna v skladu s postopkom iz Priloge VII Direktive
93/42/EGS in pred dajanjem medicinskega pripomočka na trg
sestavi izjavo ES o skladnosti.
(6) Med postopkom ugotavljanja skladnosti medicinskih
pripomočkih proizvajalec medicinskih pripomočkov oziroma
priglašeni organ upoštevata rezultate vseh postopkov ugotavljanja skladnosti na podlagi tega pravilnika, ki so bili opravljeni
v vmesni fazi proizvodnje.
7. člen
(postopki ugotavljanja skladnosti aktivnih medicinskih
pripomočkov za vsaditev)
(1) V primeru aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, razen pri medicinskih pripomočkih, izdelanih za posameznega uporabnika ali medicinskih pripomočkih, namenjenih
kliničnim preiskavam, proizvajalec medicinskih pripomočkov
za pritrditev oznake CE ravna v skladu s:
– postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge II
Direktive 90/385/EGS
ali
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– postopkom za tipski preskus ES iz Priloge III Direktive
90/385/EGS, skupaj s postopkom za overjanje ES iz Priloge IV
Direktive 90/385/EGS ali postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge V Direktive 90/385/EGS.
(2) Med postopkom ugotavljanja skladnosti aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev proizvajalec medicinskih pripomočkov oziroma priglašeni organ upoštevata rezultate vseh
postopkov ugotavljanja skladnosti na podlagi tega pravilnika, ki
so bili opravljeni v vmesni fazi proizvodnje.
8. člen
(postopki ugotavljanja skladnosti in vitro diagnostičnih
medicinskih pripomočkov)
(1) Za vse in vitro diagnostične medicinske pripomočke,
razen tistih iz Priloge II Direktive 98/79/ES, in pripomočkov za
ovrednotenje delovanja, proizvajalec medicinskih pripomočkov
za namestitev oznake CE ravna v skladu s postopkom iz Priloge III Direktive 98/79/ES in sestavi izjavo ES o skladnosti pred
dajanjem medicinskih pripomočkov na trg.
(2) Za vse in vitro diagnostične medicinske pripomočke
za samotestiranje, razen tistih iz Priloge II Direktive 98/79/ES,
in pripomočkov za ovrednotenje delovanja, proizvajalec medicinskih pripomočkov pred sestavo izjave ES o skladnosti iz
prejšnjega odstavka, izpolni dodatne zahteve iz 6. točke Priloge
III Direktive 98/79/ES.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek proizvajalec medicinskih
pripomočkov lahko ravna v skladu s postopkom iz četrtega ali
petega odstavka tega člena.
(4) Za in vitro diagnostične medicinske pripomočke iz Seznama A Priloge II Direktive 98/79/ES, razen tistih, namenjenih
ovrednotenju delovanja, proizvajalec medicinskih pripomočkov
za pritrditev oznake CE ravna v skladu s:
– postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge IV Direktive 98/79/ES (sistem za celovito zagotavljanje kakovosti)
ali
– postopkom za tipski preskus ES iz Priloge V Direktive
98/79/ES, skupaj s postopkom glede izjave ES o skladnosti iz
Priloge VII Direktive 98/79/ES (sistem za zagotavljanje kakovosti proizvodnje).
(5) Za in vitro diagnostične medicinske pripomočke iz seznama B Priloge II Direktive 98/79/ES, razen tistih, namenjenih
ovrednotenju delovanja, proizvajalec medicinskih pripomočkov
za namestitev oznake CE ravna v skladu s:
– postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge IV Direktive 98/79/ES (sistem za celovito zagotavljanje kakovosti);
ali
– postopkom za tipski preskus ES iz Priloge V Direktive
98/79/ES, skupaj s postopkom za overjanje ES iz Priloge VI
Direktive 98/79/ES ali s postopkom glede izjave ES o skladnosti iz Priloge VII Direktive 98/79/ES (zagotavljanje kakovosti
proizvodnje).
(6) Med postopkom ugotavljanja skladnosti in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih proizvajalec medicinskih
pripomočkov oziroma priglašeni organ upoštevata rezultate
vseh postopkov ugotavljanja skladnosti na podlagi tega pravilnika, ki so bili opravljeni v vmesni fazi proizvodnje.
9. člen
(izjava o medicinskih pripomočkih, izdelanih za posameznega
uporabnika in vrsta dokumentacije)
(1) Izjava o medicinskih pripomočkih, izdelanih za posameznega uporabnika, obsega naslednje podatke:
– ime ali firmo, naslov ali sedež, elektronsko pošto, številko telefona in faxa proizvajalca medicinskih pripomočkov,
– podatke, ki omogočajo identifikacijo zadevnega medicinskega pripomočka,
– navedbo, da je medicinski pripomoček namenjen izključno za uporabo pri določenem bolniku, skupaj z navedbo
imena bolnika,
– ime ali firmo, naslov ali sedež izvajalca zdravstvene
dejavnosti, ime in priimek ter podpis zdravnika ali druge pooblaščene osebe, ki je izdala pisno zahtevo,
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– posebne značilnosti medicinskega pripomočka, ki izhajajo iz pisne zahteve,
– navedbo, da zadevni medicinski pripomoček izpolnjuje
predpisane bistvene zahteve in izjemoma, kadar je s predpisi o
medicinskih pripomočkih to določeno, navedbo katere bistvene
zahteve niso v celoti izpolnjene in zakaj,
– datum, žig, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe
proizvajalca medicinskih pripomočkov.
(2) Dokumentacija o medicinskih pripomočkih, izdelanih
za posameznega uporabnika, ki jo mora proizvajalec medicinskih pripomočkov hraniti in dati na razpolago agenciji, je določena v Prilogi VIII Direktive 93/42/EGS in v Prilogi VI Direktive
90/385/EGS.
10. člen
(izjava o medicinskih pripomočkih za klinične raziskave
in vrsta dokumentacije)
(1) Izjava o medicinskih pripomočkih za klinične raziskave je kot vloga za priglasitev klinične raziskave določena v
18. členu tega pravilnika.
(2) Dokumentacija o medicinskih pripomočkih za klinične
raziskave, ki jo mora proizvajalec medicinskih pripomočkov
hraniti in dati na razpolago agenciji, je določena v Prilogi VIII
Direktive 93/42/EGS in v Prilogi VI Direktive 90/385/EGS.
11. člen
(izjava o medicinskih pripomočkih za ovrednotenje delovanja
in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka ter vrsta
dokumentacije)
(1) Izjava o medicinskih pripomočkih za ovrednotenje
delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka ter
vrsta dokumentacije je kot vloga za priglasitev študije ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka določena v 20. členu tega pravilnika.
(2) Dokumentacija o medicinskih pripomočkih za klinične
raziskave, ki jo mora proizvajalec medicinskih pripomočkov
hraniti in dati na razpolago agenciji, je določena v Prilogi VIII
Direktive 98/79/ES.
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– vzorec medicinskega pripomočka mora biti označen
z navedbo, da gre za vzorec,
– vzorci medicinskih pripomočkov morajo biti v najmanjšem pakiranju in
– poslovni subjekt, ki razdeljuje vzorce, mora voditi evidence o vrsti in količini vzorcev medicinskih pripomočkov.
(2) Poslovni subjekti, ki izdelujejo medicinske pripomočke ali opravljajo promet z medicinskimi pripomočki lahko
dajejo vzorce medicinskih pripomočkov strokovni javnosti
(izvajalcem zdravstvene, lekarniške ali druge dejavnosti, pri
kateri uporabljajo medicinske pripomočke), če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– vzorec medicinskega pripomočka mora ustrezati
vsem predpisanim zahtevam za medicinske pripomočke,
– vzorec medicinskega pripomočka mora biti označen
z navedbo, da gre za vzorec,
– vzorci medicinskih pripomočkov morajo biti v najmanjšem pakiranju,
– poslovni subjekt, ki razdeljuje vzorce, mora voditi
evidence o vrsti, količini in prejemnikih vzorcev medicinskih
pripomočkov,
– prejemnik vzorcev medicinskih pripomočkov teh ne
sme prodajati.
V. PRIGLAŠENI ORGAN
15. člen
(natančnejši pogoji za priglašeni organ)
Natančnejši pogoji, ki jih mora izpolnjevati priglašeni
organ, so za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev
določeni v Prilogi VIII Direktive 90/385/EGS, za medicinske
pripomočke v Prilogi XI Direktive 93/42/EGS in za in vitro
diagnostične medicinske pripomočke v Prilogi IX Direktive
98/79/ES.
16. člen
(vloga za imenovanje priglašenega organa)

IV. OZNAKA CE, OZNAČEVANJE, NAVODILO
ZA UPORABO IN DAJANJE VZORCEV MEDICINSKIH
PRIPOMOČKOV
12. člen
(oznaka CE)
Oznaka CE je določena v Prilogi X Direktive
90/385/EGS, Prilogi XII Direktive 93/42/EGS in Prilogi IX Direktive 98/79/ES.
13. člen
(označevanje medicinskih pripomočkov in navodilo
za uporabo)
Natančnejši podatki, ki jih mora imeti medicinski pripomoček ali sistemi in paketi medicinskih pripomočkov na prodajni
embalaži, nalepki in v navodilu za uporabo so za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev določeni v Prilogi I Direktive
90/385/EGS, za medicinske pripomočke v Prilogi I Direktive
93/42/ES in za in vitro diagnostične medicinske pripomočke v
Prilogi I Direktive 98/79/ES.
14. člen
(dajanje vzorcev medicinskih pripomočkov splošni
in strokovni javnosti)
(1) Dajanje vzorcev medicinskih pripomočkov splošni javnosti je dovoljeno za medicinske pripomočke, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– vzorec medicinskega pripomočka mora ustrezati vsem
predpisanim zahtevam za medicinske pripomočke,

(1) Vloga za imenovanje priglašenega organa se predloži agenciji v papirni ali elektronski obliki na obrazcu MedPri‑MP‑obr2, ki je na spletni strani www.jazmp.si.
(2) Vloga za imenovanje priglašenega organa vsebuje:
– ime ali firmo, naslov ali sedež, telefon, fax in elektronsko pošto priglašenega organa,
– število in lokacije poslovnih prostorov in poslovnih
enot doma in v tujini, ki se uporabljajo za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami,
– ime ali firmo, naslov ali sedež pogodbenih izvajalcev
in povezanih družb,
– navedbo vrste medicinskih pripomočkov, za katere bo priglašeni organ ugotavljal skladnost s predpisanimi
zahtevami,
– navedbo oseb in njihove funkcije v postopku ugotavljanja skladnosti medicinskih pripomočkov ter dokazila o
njihovi strokovni usposobljenosti,
– izjavo o ustreznosti prostorov, naprav in opreme za
ugotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov s predpisanimi zahtevami,
– izjavo o vodenju ustrezne dokumentacije o postopkih
ocenjevanja ter preverjanja medicinskih pripomočkov in proizvajalca medicinskih pripomočkov,
– dokazilo o zavarovanju odškodninske odgovornosti
(naziv zavarovalnice, številka police, vsota zavarovanja),
– izjavo, da opravlja dejavnost v skladu s prvim, drugim
in tretjim odstavkom 37. člena zakona in
– podatke o plačani pristojbini.
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VI. KLINIČNE RAZISKAVE
17. člen
(potek klinične raziskave)
Klinična raziskava medicinskih pripomočkov se mora izvajati za aktivne medicinske pripomočke za vsaditev v skladu
s Prilogo VII Direktive 90/385/EGS, za medicinske pripomočke
pa v skladu s Prilogo X Direktive 93/42/EGS.
18. člen
(priglasitev klinične raziskave)
(1) Vloga za priglasitev klinične raziskave se predloži agenciji v papirni ali elektronski obliki na obrazcu MedPri‑MP‑obr3, ki je na spletni strani www.jazmp.si.
(2) Vloga za priglasitev klinične raziskave vsebuje splošne podatke, podatke o medicinskem pripomočku in o klinični
raziskavi.
(3) Splošni podatki iz prejšnjega odstavka so:
– podatki o predlagatelju klinične raziskave (ime ali firma,
naslov ali sedež, država, elektronska pošta, telefon, fax, ime
kontaktne osebe),
– podatki o sponzorju klinične raziskave (ime ali firma,
naslov ali sedež, država, elektronska pošta, telefon, fax),
– podatki o proizvajalcu medicinskih pripomočkov (ime ali
firma, naslov ali sedež, elektronska pošta, telefon, fax, naslov
proizvodnje enote, kjer je bil zadevni medicinski pripomoček
narejen, in ime kontaktne osebe),
– podatki o pooblaščenem predstavniku proizvajalca medicinskih pripomočkov, če ima proizvajalec medicinskih pripomočkov sedež v tretji državi,
– podatki o priglašenem organu, ki sodeluje v postopku
pregleda sistema kakovosti na mestu proizvodnje medicinskega pripomočka,
– dokazilo o zavarovanju odškodninske odgovornosti
sponzorja in za primer morebitne škode za preizkušanca, ki bi
nastala kot posledica raziskave in
– podatki o plačani pristojbini.
(4) Podatki o medicinskem pripomočku iz drugega odstavka tega člena so:
– ime ali generično ime, dokumentacija, ki pojasnjuje glavni namen delovanja, razred, splošni opis in načrt medicinskega
pripomočka z obrazložitvijo delovanja,
– izjava, da medicinski pripomoček izpolnjuje predpisane
zahteve medicinske pripomočke poleg vidikov, ki so zajeti v
klinični raziskavi,
– izjava, ali medicinski pripomoček kot sestavni del vključuje snov ali derivat človeške krvi,
– dokumentacija, ki potrjuje upravičenost načrta medicinskega pripomočka v zvezi z namembnostjo, v primerjavi
s podobnimi izdelki, ki so že na trgu ali v zvezi z dosedanjimi
izkušnjami,
– osnutek ovojnine oziroma prodajne embalaže in navodila za uporabo,
– poročilo o dosedanjih zapletih z medicinskim pripomočkom, ki se raziskuje.
(5) Podatki o klinični raziskavi iz drugega odstavka tega
člena so:
– naslov klinične raziskave,
– številka protokola klinične raziskave,
– protokol, ki vsebuje namen in načrt klinične raziskave,
znanstveno tehnične in medicinske razloge, metodologijo, način statistične obdelave in organizacije klinične raziskave,
– mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko
etiko,
– podatki o lokacijah, kjer se izvaja klinična raziskava,
– predviden začetek in konec klinične raziskave,
– število preizkušancev v klinični raziskavi,
– podatki o poslovnem subjektu, kjer se bo klinična raziskava izvajala (ime ali firma, naslov ali sedež, telefon, fax,
elektronska pošta),
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– ime in življenjepis zdravnika ali druge pooblaščene
osebe (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki je odgovoren za
vodenje klinične raziskave (ime, naslov, elektronska pošta),
– izjava, da bodo upoštevani vsi previdnostni ukrepi za
zaščito zdravja in varnosti raziskovalcev in preizkušancev,
– pisna privolitev preizkušanca in besedilo obvestila, s
katerim bodo preizkušanci predhodno obveščeni o namenu
klinične raziskave in morebitnih tveganjih za njihovo zdravje,
– dokumentacija o dosedanjih kliničnih podatkih, če obstaja, in
– dokumentacija o že opravljenih kliničnih raziskavah.
19. člen
(priglasitev spremembe klinične raziskave)
(1) Vloga za priglasitev spremembe klinične raziskave
se predloži agenciji v papirni ali elektronski obliki na obrazcu
MedPri‑MP‑obr4, ki je na spletni strani www.jazmp.si.
(2) Vloga za priglasitev spremembe klinične raziskave
vsebuje navedbo vsake spremembe splošnih podatkov in podatkov o medicinskem pripomočku ali klinični raziskavi iz prejšnjega člena.
20. člen
(priglasitev študije ovrednotenja delovanja in vitro
diagnostičnega medicinskega pripomočka)
(1) Vloga za priglasitev študije ovrednotenja delovanja
in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka se predloži agenciji v papirni ali elektronski obliki na obrazcu MedPri‑MP‑obr5, ki je na spletni strani www.jazmp.si.
(2) Vloga za priglasitev študije ovrednotenja delovanja in
vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka vsebuje naslednje podatke:
– podatke o predlagatelju študije ovrednotenja delovanja
in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka (ime ali firma,
naslov ali sedež, država, elektronska pošta, telefon, fax, ime
kontaktne osebe),
– podatke o proizvajalcu in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka (ime ali firma, naslov ali sedež, elektronska
pošta, telefon, fax in ime kontaktne osebe),
– podatke o pooblaščenem predstavniku proizvajalca medicinskih pripomočkov, če ima proizvajalec medicinskih pripomočkov sedež v tretji državi,
– podatke o priglašenem organu, ki sodeluje v postopku
pregleda sistema kakovosti na mestu proizvodnje in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka,
– ime in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka,
– načrt ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega
medicinskega pripomočka, ki navaja predvsem namen, znanstvene, tehnične ali zdravstvene razloge, obseg ovrednotenja
in število in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ki so
predmet ovrednotenja delovanja,
– seznam laboratorijev ali drugih institucij, ki sodelujejo v
študiji ovrednotenja delovanja,
– datum začetka in predvideno trajanje študije ovrednotenja delovanja in v primeru in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkov za samotestiranje, lokacijo in število udeleženih
tretjih oseb,
– izjavo, da določen pripomoček izpolnjuje predpisane
zahteve za in vitro diagnostične medicinske pripomočke poleg
vidikov, ki so zajeti v študiji ovrednotenja delovanja,
– izjavo, da so bili sprejeti vsi previdnostni ukrepi za zaščito zdravja in varnosti bolnika, uporabnika in drugih oseb in
– podatke o plačani pristojbini.
21. člen
(priglasitev spremembe študije ovrednotenja delovanja
in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka)
(1) Vloga za priglasitev spremembe študije ovrednotenja
delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka
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se predloži agenciji v papirni ali elektronski obliki na obrazcu
MedPri‑MP‑obr6, ki je na spletni strani www.jazmp.si.
(2) Vloga za priglasitev spremembe študije ovrednotenja
delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka
vsebuje navedbo vsake spremembe podatkov iz prejšnjega
člena.
VII. REGISTER MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
22. člen
(register medicinskih pripomočkov)
(1) Agencija organizira, vodi in upravlja register medicinskih pripomočkov, ki jih proizvajajo proizvajalci medicinskih
pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Register medicinskih pripomočkov iz 61. člena zakona
je informatizirana baza podatkov in je objavljena na spletni
strani www.jazmp.si.
23. člen
(priglasitev za vpis v register)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov oziroma pooblaščeni predstavnik proizvajalca medicinskih pripomočkov
s sedežem v Republiki Sloveniji mora najpozneje v 15 dneh
po dajanju na trg medicinskih pripomočkov, ki jih izdeluje,
medicinski pripomoček priglasiti pri agenciji za vpis v register
medicinskih pripomočkov na obrazcu MedPri‑MP‑obr7 oziroma
obrazcu MedPri-MP-obr8, ki je na spletni strani www.jazmp.si.
Izpolnjen obrazec se posreduje v elektronski obliki, spremljajoče listine pa lahko v papirni ali elektronski obliki.
(2) Vloga za priglasitev medicinskega pripomočka za vpis
v register medicinskih pripomočkov vsebuje podatke o predlagatelju (ime ali firma, naslov ali sedež, elektronska pošta,
telefon, fax) ter naslednje podatke in listine o medicinskem
pripomočku:
– generično ime medicinskega pripomočka in opisno ime
medicinskega pripomočka za njegovo enolično prepoznavnost,
– trgovsko ime in model medicinskega pripomočka,
– razred ali razvrstitev medicinskega pripomočka,
– opis in namen uporabe medicinskega pripomočka,
– koda GMDN ali drugega mednarodnega nomenklaturnega sistema, če obstaja,
– kopijo certifikata ES,
– izjavo ES o skladnosti,
– navodilo za uporabo in
– podatke o plačani pristojbini.
(3) Vloga za priglasitev in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkov za vpis v register medicinskih pripomočkov vsebuje podatke o predlagatelju (ime ali firma, naslov ali sedež,
elektronska pošta, telefon, fax) ter naslednje podatke in listine
o medicinskem pripomočku:
– generično ime in vitro diagnostičnega medicinskega
pripomočka in opisno ime in vitro diagnostičnega medicinskega
pripomočka za njegovo enolično prepoznavnost,
– trgovsko ime in model in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka,
– razvrstitev in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka,
– opis in namen uporabe in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka,
– koda GMDN ali drugega mednarodnega nomenklaturnega sistema, če obstaja,
– kopijo certifikata ES,
– izjavo ES o skladnosti,
– navodilo za uporabo in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka,
– informacije v zvezi z reagenti, reagenčnimi izdelki,
umerjevalci in kontrolnimi materiali, glede na skupne tehnološke značilnosti, oziroma informacije v zvezi z analiti,
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– v primeru in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov iz Priloge II Direktive 98/79/ES in in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov za samotestiranje, analitične in, kadar
to pride v poštev, diagnostične parametre glede analitične in
diagnostične občutljivosti, analitične in diagnostične specifičnosti, natančnosti, ponovljivosti, vključno z mejami zaznavanja,
ki jih navaja proizvajalec medicinskih pripomočkov, izid študije
ovrednotenja delovanja,
– posebno navedbo, kadar gre za nov in vitro diagnostični
medicinski pripomoček, ki ga ni bilo na trgu Evropske unije v
zadnjih treh letih, za ustrezni analit ali drug parameter, ali se
za njegovo izdelavo uporablja tehnologija, ki se v Evropski
uniji ni uporabljala v zadnjih treh letih za ustrezni analit ali drug
parameter in
– podatke o plačani pristojbini.
24. člen
(vloga za pridobitev Izjave o prosti prodaji
medicinskih pripomočkov)
(1) Vloga za pridobitev Izjave o prosti prodaji medicinskih pripomočkov se predloži na agenciji v elektronski
obliki na obrazcu MedPri‑MP‑obr9, ki je na spletni strani
www.jazmp.si.
(2) Vloga za pridobitev izjave o prosti prodaji medicinskih
pripomočkov vsebuje:
– podatke o predlagatelju (ime ali firma, naslov ali sedež,
elektronska pošta, telefon, fax),
– seznam medicinskih pripomočkov, za katere jo želi
pridobiti, vključno s številko odločbe o vpisu medicinskega
pripomočka v register medicinskih pripomočkov,
– izjavo proizvajalca medicinskih pripomočkov, da bo
agenciji posredoval podatke o morebitnem umiku zadevnih
medicinskih pripomočkov s trga takoj po umiku, in
– podatke o plačani pristojbini.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(postopki po uveljavitvi pravilnika)
(1) Medicinski pripomočki, katerih proizvajalci oziroma
predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
in so bili na trgu na dan 21. marca 2010, se vpišejo v register
medicinskih pripomočkov v skladu z Zakonom o medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) in s tem pravilnikom do
21. septembra 2010.
(2) Register medicinskih pripomočkov, vzpostavljen po
določbah Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS,
št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ
in 31/06 – ZZdr‑1), je treba uskladiti z določbami Zakona o
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) in tem pravilnikom do 21. septembra 2010.
(3) Poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih medicinski pripomočki so bili vpisani v register medicinskih
pripomočkov na podlagi Zakona o medicinskih pripomočkih
(Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02,
47/04 – ZdZPZ in 31/06 – Zzdr‑1) do dneva uveljavitve tega
pravilnika, zaradi uskladitve vsebine registra medicinskih pripomočkov do 21. septembra 2010 agenciji priglasijo dodatne
podatke, ki jih določa ta pravilnik.
(4) Če podatki o medicinskih pripomočkih za uskladitev
registra o medicinskih pripomočkih iz prejšnjega odstavka ne
bodo priglašeni do 21. septembra 2010, se medicinski pripomočki iz registra izbrišejo.
(5) Postopki za razvrstitev izdelka med medicinske pripomočke, priglasitve kliničnih preizkušanj in postopki za vpis
v register medicinskih pripomočkov, ki so bili začeti na podlagi
Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
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70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02, 47/04 – ZdZPZ in 31/06 –
ZZdr‑1) do dneva uveljavitve tega pravilnika in še niso zaključeni, se dokončajo po določbah tega pravilnika.
26. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS,
št. 71/03, 51/04, 98/06) razen v delu, ki se nanaša na izdelavo
in promet z medicinskimi pripomočki,
– Pravilnik o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 47/02, 75/03, 51/04), razen v delu, ki se
nanaša na izdelavo in promet z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki,
– Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 76/01 in 105/08) in
– Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev posebnega
dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni
list RS, št. 72/00 in 30/09).
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preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini, ki mora biti
opisan v dokumentaciji o kakovosti, varnosti in učinkovitosti
zdravila ter je del vloge za pridobitev oziroma vzdrževanje
dovoljenja za promet z zdravilom.«
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za zaklepajem in pred piko
doda besedilo »in v Prilogi Direktive 2009/120/ES«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0015/2010
Ljubljana, dne 20. aprila 2010
EVA 2009-2711-0079
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

27. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0011/2010
Ljubljana, dne 23. aprila 2010
EVA 2008-2711-0180
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

1843.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu in postopku analiznega,
farmakološko-toksikološkega in kliničnega
preskušanja zdravil za uporabo v humani
medicini

Na podlagi šestega odstavka 54. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu in postopku analiznega,
farmakološko-toksikološkega in kliničnega
preskušanja zdravil za uporabo
v humani medicini
1. člen
V Pravilniku o načinu in postopku analiznega, farmakološko‑toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08) se besedilo
1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 311
z dne 28. 11. 2001, str. 67), zadnjič spremenjeno z Direktivo
Komisije 2009/120/ES z dne 14. septembra 2009 o spremembi
Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini v zvezi
z zdravili za napredno zdravljenje (UL L št. 242 z dne 15. 9.
2009, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/120/ES), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES) določa način in postopek analiznega, farmakološko‑toksikološkega in kliničnega

POPRAVKI
1844.

Popravek Odloka o priznanjih in nagradah
Občine Mirna Peč

V Odloku o priznanjih in nagradah Občine Mirna Peč,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 32/10 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
Odloka o priznanjih in nagradah
Občine Mirna Peč
Druga alinea 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah
Občine Mirna Peč se pravilno glasi:
»– pripravi končni predlog za odločanje o priznanjih in
nagradah od prve do tretje alinee za občinski svet, ki predloge
potrdi z večino vseh članov sveta.«
Št. 094-1/2010-3
Mirna Peč, dne 23. aprila 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

1845.

Popravek Odloka o notranji organizaciji
in delovnem področju občinske uprave Občine
Lendava – uradno prečiščeno besedilo

Popravek
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/10 z dne 12. 2. 2010,
se zaradi pomote popravi:
– V preambuli se doda nova tretja alineja, ki glasi: »Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in
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delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 57/09)«. Dosedanja tretja alineja postane četrta.
– V prvem odstavku 12. člena se za besedo »okolje«
doda beseda »in prostor«.
– V prehodnih in končnih določbah se za 23. členom
doda besedilo: »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/09) vsebuje naslednjo
končno določbo:
»24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
list Republike Slovenije.«
Dosedanji 24. člen postane 25. člen.
Št. 032-0044/2008
Lendava, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

1846.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo
mesto

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 101/09 z dne 10. 12. 2009, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato 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 naslednji

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Novo mesto
a) V grafičnem prikazu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se v Izvedenem delu v poglavju »3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev
ter prometne infrastrukture (M 1:5.000)« na listu zap. št. 11
(G22‑29) namenska raba na delu zemljišča s parc. št. 839,
k.o. Šentpeter, za katerega je bila v prostorskih sestavinah
planskih aktov Mestne občine Novo mesto, veljavnih do
uveljavitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09), namenska
raba določena kot območje stavbnih zemljišč, popravi tako,
da se predmetni del zemljišča uskladi iz kmetijskega v stavbno zemljišče podrobnejše namenske rabe z oznako SKs.
Skladno s tem se meja območja enote urejanja prostora z
oznako GKN/1 razširi.
b) V grafičnem prikazu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09) se v Izvedenem delu v poglavju »4. Prikaz
območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)« na listu zap. št. 11 (G22‑29) namenska raba na delu zemljišča s parc. št. 839, k.o. Šentpeter,
za katerega je bila v prostorskih sestavinah planskih aktov
Mestne občine Novo mesto, veljavnih do uveljavitve Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 101/09), namenska raba določena kot
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območje stavbnih zemljišč, popravi tako, da se predmetni
del zemljišča razširi meja območja enote urejanja prostora
z oznako GKN/1.
c) V drugem odstavku 117. člena Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09) se v tabeli št. 36 »Az ‑zidanice in vinske kleti
v vinogradniških območjih« v šesti točki »6 Merila in pogoji
za oblikovanje ter drugi pogoji:«, pod naslovom »a) Zidanica:«, pod podnaslovom »Lokacija in gabariti:« se besedili
prve in druge alineje združita v prvo alinejo, tako da se na
koncu besedila prve alineje podpičje zamenja z vejico, pomišljaj pred besedilom druge alineje pa briše.
d) V drugem odstavku 117. člena Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 101/09) se v tabeli št. 36 »Az ‑zidanice in vinske kleti
v vinogradniških območjih«, v sedmi točki »7 Druga merila in
pogoji«, pod podtočko »7.2 Pogoji za legalizacijo neskladnih
in nelegalnih stavb:« v drugem stavku pete alineje, besedna
zveza »območje razpršene poselitve v vinogradniških območjih (Az)«, nadomesti z besedno zvezo »zidanice in vinske
kleti v vinogradniških območjih (Az)«.
e) V 123. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09)
se v tabeli »(3) Posebni PIP za posamezne EUP na območju
urbanističnega načrta Novo mesto« v vrstici za enoto urejanja prostora »NM/6‑OPPN‑e« v stolpcu »Posebni PIP in
druga določila« za navedbo št. objave v Uradnem listu RS
doda vejica in številka objave »57/09«.
f) V 128. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09)
se v tabeli »Posebni PIP za EUP na območju urbanističnega načrta Otočec« v vrstici za enoto urejanja prostora
»OTO/6‑OPPN« v stolpcu »Posebni PIP in druga določila«
popravi navedba št. Uradnega lista RS tako, da se namesto
»50/06« pravilno navede »59/04«.
g) V 140. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
v tabeli (1) »Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi oziroma se delno razveljavijo naslednji izvedbeni akti:«
vrstica za enoto urejanja prostora »NM/6‑OPPN‑e«, ki se
nanaša na »Zazidalni načrt poslovno stanovanjske gradnje
v Dolenjih Kamencah« briše in nadomesti z naslednjo:
Zazidalni načrt
poslovno stanovanjske gradnje v Dolenjih
Kamencah
NM/6‑OPPN‑e Spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta
poslovno‑stanovanjske gradnje v Dolenjih
Kamencah

ZN – 72/95
Uradni list RS, 1135/9,
650, 667,
št. 33/96
668, 669,
671, 672,
673/5,
680/3‑del,
03/08‑SDZN 1149, vse
Uradni list RS, k.o. Daljni
št. 57/09
Vrh

h) V 140. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se
v tabeli (1) »Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi oziroma se delno razveljavijo naslednji izvedbeni akti:«,
v vrstici za »Linijski infrastrukturni objekt, Lokacijski načrt za
vodovod Grčevje«, v stolpcu »številka dokumenta/objava
odloka« za besedilom »LN – 34/2004 doda manjkajoča navedba objave odloka in sicer: »Uradni list RS, št. 120/05«.
i) V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se tabela
»Priloga 1.a: Preglednica z dovoljenimi nezahtevnimi objekti
po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora« briše in nadomesti z novo tabelo »Priloga 1.a: Pregledni-
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ca z dovoljenimi nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah
podrobnejše namenske rabe prostora«, kateri je za stolpcem
z oznakami dopustnih nezahtevnih objektov na površinah
podrobnejše namenske rabe z oznako SKk dodan stolpec
z oznakami dopustnih nezahtevnih pogojev na površinah
podrobnejše namenske rabe z oznako SKg.
j) V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) se tabela
»Priloga 1.b: Preglednica z dovoljenimi enostavnimi objekti
po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora« briše in nadomesti z novo tabelo »Priloga 1.b: Preglednica z dovoljenimi enostavnimi objekti po posameznih vrstah
podrobnejše namenske rabe prostora«, kateri je za stolpcem
z oznakami dopustnih enostavnih objektov na površinah
podrobnejše namenske rabe z oznako SKk dodan stolpec
z oznakami dopustnih enostavnih pogojev na površinah
podrobnejše namenske rabe z oznako SKg.
Št. 350-21/2010-3(1901)
Novo mesto, dne 20. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
Priloge

Stran

5245

Pomožni infrastrukturni objekti

pločnik, kolesarska steza

postajališče

bazne postaje

obj. spremlj. stanja okolja

obj za vodne infrastrukture

mala čistilna naprava

Pomožni kmetijsko – gozdarski objekti

kozolec

kmečka lopa

rastlinjak

silos

skedenj

senik

gnojišče

zbiral. gnojnice, gnojevke

vodni zbiralnik

betonsko korito

poljska pot

gozdna cesta

grajena gozdna vlaka

obora za rejo divjadi

Začasni objekti, namenjeni sezonski
turistični ponudbi ali prireditvam

11.4.

11.4.a

11.4.b

11.4.c

11.4.d

11.4.e

11.4.f

11.5.

11.5.a

11.5.b

11.5.c

11.5.d

11.5.e

11.5.f

11.5.g

11.5.h

11.5.i

11.5.j

11.5.k

11.5.l

11.5.m

11.5.n

11.6.

●

●

●

●
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●

●
●

●

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●

SSv

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SBv

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SBs

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SKs

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SKk

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●

SKg

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SP

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CU

●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CD

●

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CDk

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CDv

●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IP

●

●

●

●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IPp

●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IG

●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IGp

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IK

●
●
●

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

BT

Sso* - Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v teh območjih se smiselno upoštevajo PIP za SSs in/ali SSv in/ali SSn.

obj.za telekom. opremo

škarpe, podporni zidovi

11.3.

11.9.

ograje

11.2.

prijavnica (na območju vojašnice)

utrjena dovozna pot

11.1.i

spominska obeležja

greznica

11.1.g,h

11.8.

enoetažna pritlična lopa

11.1.f

11.7.

bazen

11.1.e

kiosk oz. tipski zabojnik

uta oz. senčnica

11.1.d

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SSn

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

BD

B –pos. obm.

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

BC

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

ZS

●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

ZP

●

●
●

●
●

●
●

ZV

●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
●

ZD

●
●

●

●
●

●
●

●
●

ZDo

B – obm. zelenih površin

●

●

●

●

●
●
●
●

●

ZK

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

P,E,O

Infr.

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PL

Letališča

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

F,f

Obramba

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Av

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●

Az

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

As

A – razprš. p.

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ak

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
●

Ag

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

K1

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

K2

Kmet. zemlj.

●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Gg

●

●

●
●

Gpn

●

●
●

●
●
●

Gpp
Gpr

Gozdna zemljišča

●

●
●

●
●

Gv

●

●
●

VC

Vode

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

LN
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pomol

steklenjak

11.1.c

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SSs

I –proizvodne dej.

Št.

11.6.a

garaža

11.1.b

Sso*

CDi
CDz

C – območja centralnih dejavnosti

5246 /

11.6.b

drvarnica

11.1.a

Nezahtevni objekti

Objekti za lastne potrebe

11.1.

S – območja stanovanj

Priloga 1a: Preglednica z dovoljenimi nezahtevnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

Stran
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obj. za usmerjanje električne razsvetljave

zavetiščna utica

zavetišče

Pomožni letališki objekt

Pomožni žičniški obkejti

objekt prometne oziroma varnostne signalizacije

objekt za usmerjanje električne razsvetljave

žičniški zabojnik

Pomožni energetski objekt

14.2.c

14.2.d

14.2.e

14.3.

14.5.

14.5.a

14.5.b

14.5.c

14.6.

vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave

Pomožni obrambni objekti

prijavnica

nadstrešnica za motorna vozila

obj. varnostne signalizacije

obj. za usmerjanje elek. razsvetlave

antenski drog

varovalna ograja

heliport

15.

15.a

15.b

15.c

15.d

15.e

15.f

15.g

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

SSs

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

SSn

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●
●
●

SSv

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●
●
●

SBv

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

SBs

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

SKs

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

SKk

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●

SKg

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

SP

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

CU

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

CD

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

CDk

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

CDv

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

IP

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

IPp

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

IG

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

IGp

I –proizvodne dej.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

IK

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

BT

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

BD

B –pos. obm.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

BC

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

ZS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●

●

●
●

●

ZP

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●

ZV

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●

ZD

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●

ZDo

B – obm. zelenih površin

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

ZK

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

P,E,O

Infr.

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

PL

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

F,f

Letali- Obrašča
mba

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Av

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Az

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

As

A – razprš. p.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Ak

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●

Ag

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

K1

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

K2

Kmet. zemlj.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

Gg

●
●

●

●

●

●

●
●
●

Gpn

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

Gpp

Gpr

Gozdna zemljišča

●
●

●

Gv

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

VC

Vode

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

LN
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Sso* - Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v teh območjih se smiselno upoštevajo PIP za SSs in/ali SSv in/ali SSn.

pomožni objekti za spremljanje stanja okolja

14.11.

14.8.e

14.10.

mala komunalna čistilna naprava

14.8.d

priključek na vročevod oziroma toplovod

tipska oziroma montažna greznica

14.8.c

14.8.i

kanalizacijski priključek

14.8.b

vodno zajetje

objekt s hidroforno postajo

14.8.a

14.8.h

vodovodni priključek

14.8.

zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok)

Pomožni komunalni objekti

14.7.

cestni priključek na javno občinsko cesto

telekomunikacijske antene in oddajniki

14.6.h

14.8.g

tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za UNP

14.6.g

Sso*

CDi
CDz

C – območja centralnih dejavnosti

Št.

14.8.f

priključek na distribucijsko plinovodno omrežje

etažni plinski priključek

14.6.f

priključni plinovod

palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže

14.2.b

relejna hišica

obj. za odvodnjavanje železniških tirov

14.2.a

14.6.e

Pomožni železniški objekti

14.2.

14.6.d

varovalne in protihrupne ograje

14.1.e

signalno-zaščitni vod

cestni silos

14.1.d

nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje

objekt javne razsvetljave

14.1.c

ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenerg. omrežjih

cestni snegolov

14.1.b

14.6.c

objekt za odvodnjavanje ceste

14.1.a

14.6.b

Pomožni cestni objekti

14.1.

14.6.a

Pomožni infrastrukturni objekti

zbiralnik za kapnico

13.e

14.

zajetje, vrtina ali vodnjak

13.d

enoetažni pritlični objekt

mala komunalna ČN

13.c

utrjena dvorišča

rezervoar za UNP ali nafto

13.b

13.g

nadstrešek

13.a

13.f

Objekti za lastne potrebe

13.

Enostavni objekti

S – območja stanovanj

Priloga 1b: Preglednica z dovoljenimi enostavnimi objekti po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora
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nadkrita čakalnica

javna kolesarnica z nadstr.

20.a

20.b

20.k

20.j

20.i

20.h

20.g

20.f

20.e

20.d

20.c

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

SSn

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

SSv

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

SBv

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

SBs

●

●

●
●

●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

SKs

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

SKk

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

SKg

●

●

●
●

●
●

●
●

SP

●

●

●

●
●

●
●
●
●

●

CU

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

CD

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●

●

CDk

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

CDv

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

IP

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

IPp

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

IG

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

IGp

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

IK

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●

BT

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

BD

B –pos. obm.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

BC

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

ZS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

●

ZP

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ZV

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●

ZD

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

ZDo

B – obm. zelenih površin

●

●

●
●
●

●

●

●

●

●

ZK

●
●

●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

P,E,O

Infr.

●
●

●
●

●
●
●
●
●

●

●

●

●

●
●
●

PL

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

F,f

Letali- Obrašča
mba

●
●
●
●

●

●
●
●

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

Av

●
●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●
●

●

●

●

Az

●
●
●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●
●

●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

As

A – razprš. p.

●
●
●

●

●

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Ak

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Ag

●

●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

K1

●

●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

K2

Kmet. zemlj.

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

●

●
●
●
●

●
●
●

Gg

●

●

●

●

●
●

●

●
●

Gpn

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

Gpp

Gpr

Gozdna zemljišča

●

●

●

Gv

●

●

●

●
●

●
●

VC

Vode

●

●

●

●

LN
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● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
javna telefonska govorilnica
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
transparent
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
skulptura ipd.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
kiosk oz. tipski zabojnik
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
montažna sanitarna enota
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
vodnjak ali okrasni bazen
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
otroško igrišče
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
obešanka na drogu j. razsv.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
objekt za oglaševanje
● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sso* - Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v teh območjih se smiselno upoštevajo PIP za SSs in/ali SSv in/ali SSn.

Urbana oprema

zaklon

18.2.e

20.

vadišče na prostem

18.2.d

vojaško strelišče

vadbeni bunker

18.2.c

spominska obeležja

pokriti vadbeni prostor

18.2.b

zaklonilnik

plezalni in drug podoben objekt

18.2.a

19.

Vadbeni objekti, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju

18.2.g

vzletišče

18.2.f

trimska steza

18.2.

cirkus

17.1.e

18.1.h

pokriti prireditveni prostor

17.1.d

18.1.g

oder z nadstreškom

17.1.c

športno strelišče

pokrit prostor z napihljivo konst. ali montažni šotor

17.1.b

sprehajalna pot

odprti sezonski gostinski vrt

17.1.a

18.1.f

Začasni objekti

17.

18.1.e

senik

16.o

smučišče

kozolec

16.n

18.1.d

kašča

16.m

planinska pot

gozdna cesta

16.l

18.1.c

rastlinjak

16.k

kolesarska steza

ograje za pašo živine

16.j

igrišče na prostem

hlevski izpust

16.i

18.1.b

molzišče

16.h

18.1.a

krmišče

16.g

začasna tribuna

vrtina ali vodnjak

16.f

Vadbeni objekti

ribnik kot vodno zajetje

16.e

Obj. za skladiščenje nevarnih snovi

poljska pot

16.d

18.

grajena gozdna vlaka

16.c

SSs

I –proizvodne dej.

Št.

17.2.

gozdna učna pot

16.b

Sso*

CDi
CDz

C – območja centralnih dejavnosti

5248 /

17.1.f

čebelnjak

16.a

Enostavni objekti

Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti

16.

S – območja stanovanj

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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VSEBINA
1766.
1767.

1768.
1769.
1837.

1838.

1839.
1770.
1771.
1772.

1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1840.
1841.
1842.
1779.
1780.
1781.
1843.

1782.
1783.

1784.

DRŽAVNI ZBOR

Sklep o imenovanju ministra
Sklep o soglasju k Letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2010

5091

1785.

5091

1786.

VLADA

Uredba o določitvi programa javne svetovalne službe v čebelarstvu
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe
Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove
dostopnosti na trgu
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe
Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo
ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo
vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved
dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
Uredba o dopolnitvi Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud
Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in
balet Ljubljana
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto
2010

5229

5229

1787.

1788.
1789.

5229
5103

1790.

5104
5105

1791.

MINISTRSTVA

Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje,
nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
Pravilnik o nomenklaturi poklicev
Pravilnik o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu
in postopku za pridobitev in izgubo licence
Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov
za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij
Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi
pripomočki
Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih
pripomočkov
Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
Pravilnik o označevanju in embalaži vina
Pravilnik o medicinskih pripomočkih
Pravilnik o spremembi Pravilnika o značilnih poškodbah za določanje odškodnine za telesne bolečine ali okvaro zdravja žrtvam kaznivih dejanj
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sestavi kozmetičnih proizvodov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu in postopku analiznega, farmakološkotoksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil
za uporabo v humani medicini

5129
5134
5135

5148

1796.

5230
5234
5237

1797.

5150

LOG - DRAGOMER

5243
1801.
5151
5153

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Spremembe in dopolnitve Pravil poslovanja KDD –
Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana

1800.

5156

1802.
1803.

1804.

5173

5173

5174
5174

LJUBLJANA

5149

1799.

5172

KRANJ

Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za
območje Njegoševe ceste v Ljubljani
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Dragomelj
Sklep o izločitvi podružnice Zgornji Kašelj iz
Osnovne šole Polje in organiziranju podružnice
kot samostojne Osnovne šole Kašelj
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za
volilno leto 2010

1798.

5172

KANAL

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska
agencija Gorenjske (LEAG)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej

1795.

5171

IVANČNA GORICA

Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

1793.
1794.

5171

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Ilirska Bistrica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo,
Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna
šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
Sklep o izločitvi enote Vrtec iz javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona
Žnideršiča Ilirska Bistrica in njenem organiziranju
v samostojni zavod

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle

5140

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
in sklep o zavrženju pobude
Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča

5167

HRPELJE - KOZINA

Sklep o pričetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz
Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje Kozina

1792.

5139

5149

5167

OBČINE

5091
5103

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov
Vsebina in oblika diplom IEDC – Poslovne šole Bled,
Fakultete za podiplomski študij managementa

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih
ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika, veljavnih
za območje Občine Log - Dragomer

5175
5175
5176
5177
5177

5178

LOŠKI POTOK

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za
leto 2009
Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2010
Odlok o spremembi Odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin

5178
5179
5180

NOVA GORICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2009

5180

Stran
1805.
1806.

1807.

1808.
1809.

1810.

1811.
1812.
1813.

1814.
1815.

1816.
1817.
1818.
1819.

1820.
1821.
1822.
1823.

1824.
1825.
1826.

1827.

5250 /

Št.

37 / 7. 5. 2010

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2010
Odlok o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v
mestu Nova Gorica
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5182
5183

OSILNICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2009

SLOVENJ GRADEC

Sklep o izvzemu iz javnega dobra št. 15.1-558

Sklep o ukinitvi javnega dobra

1836.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Zavrč

1829.
5183

POSTOJNA

Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za
leto 2009
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta Postojnska jama in podlage za odmero komunalnega prispevka
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna

1828.

1830.
5185

5186
5188

1831.
1832.
1833.

5188

ŠENTJUR

1834.

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Občini Šentjur
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
Občinskega sveta Občine Šentjur

5189
5191

ŠKOFLJICA

Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za
območje urejanja VP9/1 in VO9/2
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica – južni del

1844.
5192

1846.
5200

5202

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in
stanovanj v Šempetru
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci
Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Griže
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Petrovče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Šempeter v Savinjski dolini
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
I. Osnovna šola Žalec
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v
Občini Žalec

5218
5225
5225
5225
5226
5226
5226

POPRAVKI

Popravek Odloka o priznanjih in nagradah Občine
Mirna Peč
Popravek Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
– uradno prečiščeno besedilo
Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

5243
5243
5244

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 37/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

5203
5204

VITANJE

Odlok o organizaciji, ustanavljanju in delovanju
zaščite in reševanja v Občini Vitanje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju Občine Vitanje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta pod Kompošem – Vitanje
Sklep o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane
kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine
Vitanje
Sklep o sprejemu in pričetku uporabe digitalizirane
kartografske dokumentacije k prostorskim ureditvenim pogojem za nekatera ureditvena območja
in območje odprtega prostora Občine Vitanje

5227

ŽALEC

5201
5202

TRŽIČ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja
Občine Tržič
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1845.

5192

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Šmartno pri Litiji
Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu v
Občini Šmartno pri Litiji
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2010

1835.

ZAVRČ

5218

5204

5208
5208
5211

5217

5217

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

1043
1056
1060
1061
1067
1070
1071
1071
1076
1078
1078
1078
1080
1082
1084
1085
1085
1085
1086
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