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Zakon o upravljanju kapitalskih naložb
Republike Slovenije (ZUKN)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o upravljanju kapitalskih
naložb Republike Slovenije (ZUKN)
Razglašam Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Repu‑
blike Slovenije (ZUKN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 3. maja 2010.
Št. 003‑02‑4/2010‑4
Ljubljana, dne 11. maja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O UPRAVLJANJU KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE (ZUKN)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja načela upravljanja kapitalskih naložb Re‑
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: kapitalske naložbe),
akte upravljanja kapitalskih naložb ter ustanovitev, delovanje,
pristojnosti in naloge Agencije za upravljanje kapitalskih na‑
ložb Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) in
postopke upravljanja s kapitalskimi naložbami.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo
naslednje:
(1) Kapitalska naložba je delnica ali delež Republike Slo‑
venije v posamezni gospodarski družbi.
(2) Sektorske politike so politike razvoja panog resornih
ministrstev in drugih državnih organov s področja dejavnosti,
ki jo opravlja posamezna družba.
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(3) Strateške kapitalske naložbe so naložbe, s katerimi
Republika Slovenija poleg gospodarskih ciljev skuša doseči
tudi infrastrukturne in druge cilje, povezane z izvajanjem posa‑
meznih javnih služb, ter razvojne in druge cilje.
(4) Portfeljske kapitalske naložbe so naložbe, s katerimi
Republika Slovenija skuša doseči izključno gospodarske cilje.
(5) Upravljanje kapitalskih naložb obsega pridobivanje
kapitalskih naložb, razpolaganje s kapitalskimi naložbami in
izvrševanje pravic delničarja ali družbenika.
(6) Pridobivanje kapitalskih naložb pomeni nakup delnic
ali deležev posamezne gospodarske družbe.
(7) Razpolaganje s kapitalskimi naložbami pomeni proda‑
jo, zamenjavo ali vsak drug pravni posel, na podlagi katerega
se imetništvo delnic ali deležev Republike Slovenije prenese
na drugo pravno ali fizično osebo.
II. NAČELA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB
3. člen
(načelo preglednosti)
(1) Načelo preglednosti upravljanja kapitalskih naložb se
zagotavlja z določitvijo ciljev Republike Slovenije pri sprejema‑
nju naložbenih odločitev ter preglednimi postopki in merili pri
sprejemanju teh odločitev.
(2) Strateški dokumenti kapitalskih naložb in podatki o
doseženih ciljih in rezultatih upravljanja teh naložb morajo biti
javno objavljeni.
4. člen
(načelo predvidljivosti)
Upravljanje kapitalskih naložb mora biti predvidljivo za
člane organov, delničarje, družbenike in ostale interesne sku‑
pine, ki imajo v družbah, v katerih ima Republika Slovenija ka‑
pitalske naložbe, legitimen interes. Predvidljivost se uresničuje
z upoštevanjem načela preglednosti.
5. člen
(načelo gospodarnosti)
Pri upravljanju kapitalskih naložb je treba ravnati go‑
spodarno, učinkovito, s čim manjšimi stroški in na način, ki
omogoča najugodnejše rezultate ter doseganje ciljev, oprede‑
ljenih v aktih upravljanja kapitalskih naložb, določenih s tem
zakonom.
6. člen
(načelo odgovornosti)
Načelo odgovornosti se zagotavlja z jasno določenimi
pravicami in pristojnostmi posameznih nosilcev funkcij pri upra‑
vljanju kapitalskih naložb, nadzorom in poročanjem.
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III. AKTI UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB
7. člen
(strategija upravljanja kapitalskih naložb)
Strategija upravljanja kapitalskih naložb (v nadaljnjem
besedilu: strategija) opredeljuje predvsem:
– Razvojne usmeritve Republike Slovenije kot delničarja
ali družbenika družb ter strateške cilje RS kot lastnice kapital‑
skih naložb;
– Načine doseganja ciljev, opredeljenih v sektorskih po‑
litikah ter
– Določitev strateških naložb in deleža Republike Slove‑
nije v posamezni družbi, ki je potreben za varovanje strateških
ciljev Republike Slovenije.
8. člen
(priprava in sprejem strategije)
(1) Strategijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog Vlade Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za obdobje najmanj
treh let.
(2) Predlog strategije pripravi agencija na podlagi sektor‑
skih politik. Po uskladitvi z ministrstvi, pristojnimi za pripravo
sektorskih politik, ga predloži vladi.
9. člen
(letni načrt upravljanja kapitalskih naložb)
(1) Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb pripravi
agencija na podlagi strategije. V letnem načrtu upravljanja
kapitalskih naložb morajo biti opredeljeni konkretni cilji Repu‑
blike Slovenije pri upravljanju posameznih kapitalskih naložb in
ukrepi ter usmeritve za doseganje teh ciljev.
(2) Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb sprejme vla‑
da na predlog agencije.
(3) Vlada lahko na predlog agencije med letom spremeni
cilje, opredeljene v letnem načrtu upravljanja kapitalskih na‑
ložb, če to zahtevajo spremenjene gospodarske ali socialne
razmere.
10. člen
(kodeks upravljanja)
Agencija sprejme Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi
naložbami države (v nadaljnjem besedilu: kodeks upravljanja),
ki določa načela in pravila ravnanj agencije, poslovodstva in
organov nadzora družb v lasti Republike Slovenije in državnih
organov pri upravljanju kapitalskih naložb. Agencija objavi ko‑
deks upravljanja na svoji spletni strani.
IV. AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE
11. člen
(status in sredstva za delo agencije)
(1) Za upravljanje s kapitalskimi naložbami in opravljanje
drugih nalog, določenih z zakonom, se s tem zakonom ustanovi
agencija. Agencija je samostojen in neodvisen državni organ,
ki skladno z določbami tega zakona odgovarja državnemu
zboru.
(2) Agencija je neposredni proračunski uporabnik. Pri
opravljanju svojih nalog je samostojna in neodvisna ob upo‑
števanju določb tega zakona in aktov upravljanja s kapitalskimi
naložbami. Sredstva za delo agencije se zagotavljajo v prora‑
čunu Republike Slovenije.
(3) Za Agencijo veljajo javnofinančni predpisi, če s tem
zakonom ni drugače določeno.
(4) Agencija mora pri opravljanju svojih nalog ravnati s
skrbnostjo dobrega gospodarstvenika v skladu s proračunskimi
načeli preglednosti, učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti.
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12. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet in uprava.
13. člen
(svet agencije)
(1) Svet agencije sestavljajo predsednik ali predsednica
(v nadaljnjem besedilu: predsednik) in štirje člani ali članice (v
nadaljnjem besedilu: člani sveta). Predsednik imenuje izmed
članov sveta svojega namestnika.
(2) Predsednik in člani sveta iz prejšnjega odstavka so
upravičeni do sejnin, ki jih določi vlada.
14. člen
(Uprava)
(1) Uprava ima predsednika uprave in dva člana.
(2) Uprava odloča o upravljanju kapitalskih naložb v skla‑
du s sprejetimi akti upravljanja kapitalskih naložb, vodi poslo‑
vanje agencije, organizira njeno delo, sprejema akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji ter druge splošne in posamične akte
agencije, ki urejajo delovno pravni položaj zaposlenih v agen‑
ciji, odgovarja za zakonitost poslovanja agencije in opravlja
druge naloge, določene z zakonom in akti agencije.
(3) Predsednik uprave zastopa in predstavlja agencijo.
15. člen
(člani sveta)
Za predsednika ali člana sveta je lahko imenovan strokov‑
njak s področja gospodarstva ali upravljanja družb, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro‑
gramih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, ali raven
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za ka‑
znivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
16. člen
(pogoji za imenovanje uprave)
Za predsednika uprave ali člana uprave je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro‑
gramih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, ali raven
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega naj‑
manj pet let vodstvenih izkušenj,
– ni bil kaznovan zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za ka‑
znivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– v štirih letih pred imenovanjem ni bil poslanec državnega
zbora, član Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik
vlade, minister ali funkcionar v lokalni skupnosti in
– ima višjo raven znanja tujega jezika, ki je določena v
aktu o sistemizaciji delovnih mest.
17. člen
(nezdružljivost opravljanja drugega dela)
(1) Položaj predsednika in članov uprave ter predsednika
in članov sveta je nezdružljiv:
1. s funkcijo v organih politične stranke ali sindikata in
2. s članstvom v poslovodstvu ali organu nadzora go‑
spodarske družbe, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko
naložbo, ali družbe, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila
v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe, v kateri ima
Republika Slovenija kapitalsko naložbo.
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(2) Predsednik in člana uprave, predsednik in člana sveta
in zaposleni v Agenciji ne smejo biti v poslovnem razmerju z
družbo, v kateri ima Republika Slovenija kapitalsko naložbo,
ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se šteje vsak
pravni posel, razen poslov v katerih je direktor, predsednik in
člana sveta ter zaposleni v Agenciji odjemalec običajnih pro‑
duktov in storitev družbe, v kateri ima RS kapitalsko naložbo,
po običajnih pogojih.
(3) Predsednik ali član uprave ter predsednik ali član
sveta mora najpozneje v treh mesecih od dneva imenovanja
prenehati opravljati dejavnost iz prvega in drugega odstavka
tega člena. Če tega ne stori ali krši določbe tega člena, mu
preneha položaj direktorja, predsednika ali člana sveta.
18. člen
(imenovanje uprave in sveta agencije)
(1) Predsednika uprave in člana uprave ter predsednika
in člane sveta agencije imenuje in razrešuje z večino vseh
poslancev državni zbor na predlog vlade.
(2) Vlada izbere kandidate na podlagi javnega poziva.
19. člen
(mandatna doba predsednika uprave, članov uprave,
predsednika in članov sveta)
(1) Predsednik uprave in člana uprave ter predsednik in
člani sveta so imenovani za dobo petih let. Po poteku mandata
so lahko ponovno imenovani. Predsednik uprave in člana upra‑
ve so lahko ponovno imenovani le enkrat.
(2) Predsednik uprave, ki mu je prenehal mandat, razen
v primeru predčasnega prenehanja mandata, mora opravljati
delo s polnimi pooblastili do začetka dela novega predsednika
uprave ali vršilca dolžnosti predsednika uprave.
(3) Predsednik ali član sveta, ki mu je prenehal mandat,
razen v primeru razrešitve, mora opravljati naloge predsednika
ali člana sveta do imenovanja novega predsednika ali člana
sveta.
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata pred‑
sednika uprave, državni zbor na predlog vlade imenuje vršilca
dolžnosti predsednika uprave, ki opravlja naloge predsednika
uprave do imenovanja novega predsednika uprave, vendar
največ za obdobje šestih mesecev.
20. člen
(predčasno prenehanje mandata predsednika uprave,
članov uprave, predsednika in članov sveta)
(1) Predsedniku uprave, članu uprave, predsedniku ali
članu sveta lahko predčasno preneha mandat skladno z določ‑
bo tretjega odstavka 17. člena tega zakona, če sam odstopi ali
če je razrešen. Za predčasno prenehanje mandata z odstopom
predsednika ali člana uprave ali sveta ali skladno z določbo
tretjega odstavka 17. člena tega zakona ni potreben sklep
državnega zbora.
(2) Predsednik uprave, član uprave, predsednik ali član
sveta je lahko razrešen, če:
– se naknadno ugotovi, da oseba ne izpolnjuje pogojev
za imenovanje,
– je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se pre‑
ganja po uradni dolžnosti,
– trajno izgubi zmožnost za opravljanje dela,
– če krši določbe 25. člena tega zakona,
– če ne opravlja svojih nalog, določenih v tem zakonu in
aktih agencije, ali če jih opravlja nevestno ali nestrokovno.
(3) O predčasnem prenehanju mandata v skladu s prvim
odstavkom tega člena odloči Državni zbor. Predsednika upra‑
ve, člana uprave, predsednika ali člana sveta mora državni
zbor predhodno seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati
možnost, da v roku osmih dni od seznanitve izrazi svoje mnenje
o navedenih razlogih.
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21. člen
(pristojnost sveta agencije)
Svet agencije ima naslednje pristojnosti:
– nadzoruje poslovanje agencije in izpolnjevanje letnega
načrta agencije,
– na predlog uprave sprejme:
– predlog strategije,
– predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb,
– kodeks upravljanja,
– finančni načrt agencije,
– na predlog uprave imenuje člane akreditacijske komi‑
sije,
– daje soglasje k pridobivanju in razpolaganju s kapi‑
talskimi naložbami in k odločitvam v zvezi z uveljavljanjem
glasovalnih pravic na skupščinah.
22. člen
(odločanje sveta agencije)
glas.

(1) Predsednik in vsak član sveta agencije imajo po en

(2) Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov
vseh.
(3) Na sejah sveta agencije sodeluje tudi uprava brez
pravice glasovanja.
23. člen
(akreditacijska komisija)
(1) Akreditacijska komisija je posvetovalno telo agencije,
ki oblikuje strokovna mnenja o primernosti kandidatov za člane
organov gospodarskih družb, v katerih ima Republika Slovenija
kapitalsko naložbo.
(2) Akreditacijska komisija ima sedem članov, ki jih na
predlog uprave, za dobo štirih let, imenuje svet agencije izmed
zunanjih strokovnjakov s področja upravljanja družb.
(3) Merila, postopek ugotavljanja primernosti kandidatov
in način delovanja akreditacijske komisije določi svet agencije
na predlog akreditacijske komisije.
24. člen
(prejemki članov akreditacijske komisije)
Člani akreditacijske komisije so upravičeni do sejnin, ki jih
določi svet agencije.
25. člen
(varovanje zaupnih podatkov)
(1) Predsednik uprave, člani uprave, predsednik, člani
sveta in zaposleni v agenciji morajo kot zaupne varovati po‑
datke o gospodarskih družbah, ki so jih pridobili pri opravljanju
svoje funkcije ali dela, razen podatkov, ki so po zakonu javni.
(2) Dolžnost varovanja podatkov iz prejšnjega odstavka
velja tudi za vse druge osebe, ki te podatke pridobijo pri opra‑
vljanju svojih nalog za agencijo.
26. člen
(poročanje agencije)
Agencija do 31. marca vsakega leta pripravi poročilo o
izvajanju letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za pre‑
teklo leto ter ga predloži vladi in državnemu zboru. Agencija
poročilo javno objavi.
V. UPRAVLJANJE S KAPITALSKIMI NALOŽBAMI
27. člen
(pridobivanje kapitalskih naložb)
Agencija pridobiva kapitalske naložbe na podlagi spreje‑
tega letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb in v okviru
zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu agencije.
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28. člen
(izvrševanje pravic delničarja ali družbenika)
(1) Agencija izvaja pravice delničarja ali družbenika pred‑
vsem z:
– uveljavljanjem glasovalnih pravic na skupščinah družb,
– spremljanjem uspešnosti poslovanja na podlagi sprejetih
letnih načrtov družb in doseganja ciljne donosnosti kapitala,
– sodelovanjem s člani organov družb,
– nastopanjem v prevzemnih postopkih,
– nastopanjem v postopkih pred sodišči in drugimi organi,
– izvedbo skupščin pri enoosebnih družbah in
– izvajanjem drugih pravic in obveznosti, ki jih ima Repu‑
blika Slovenija kot imetnica delnic ali deležev v gospodarskih
družbah.
(2) Agencija pri izvrševanju pravic iz delnic in deležev
ter v postopkih pred sodišči in drugimi organi, ki so povezani
z izvrševanjem teh pravic, nastopa kot zastopnik Republike
Slovenije v postopku. Za zastopanje lahko agencija pooblasti
tudi druge osebe.
29. člen
(razpolaganje s kapitalskimi naložbami)
(1) Agencija razpolaga s kapitalskimi naložbami v skladu
s strategijo in na podlagi letnega načrta upravljanja kapitalskih
naložb.
(2) S portfeljskimi naložbami razpolaga agencija samo‑
stojno.
(3) S posamično naložbo, katere skupna knjigovodska
vrednost presega 20 milijonov eurov, in s strateškimi naložbami
razpolaga agencija po predhodnem soglasju vlade na podlagi
programa razpolaganja, ki ga pripravi agencija za posamezno
naložbo.
(4) Neodplačno razpolaganje s kapitalskimi naložbami je
mogoče le v primerih, ki so določeni s posebnim zakonom.
30. člen
(program razpolaganja)
Agencija pripravi program razpolaganja za vsako posame‑
zno naložbo pred začetkom postopkov. Program razpolaganja
mora obsegati zlasti ekonomsko utemeljenost razpolaganja,
predmet, obseg in metode razpolaganja. Za posamično nalož‑
bo, katere skupna knjigovodska vrednost presega 20 milijonov
eurov, in za strateške naložbe mora dati k programu razpola‑
ganja soglasje vlada.
31. člen
(pripravljalna dejanja v zvezi z razpolaganjem
s kapitalsko naložbo)
(1) Pred razpolaganjem s kapitalsko naložbo mora vrednost
kapitalske naložbe oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
podjetij po zakonu, ki ureja revidiranje ali revizijska družba.
(2) Kadar knjigovodska vrednost kapitalske naložbe Repu‑
blike Slovenije predstavlja več kot 20 milijonov eurov, mora biti
poleg ocene iz prejšnjega odstavka opravljen tudi skrbni finančni,
pravni in organizacijski pregled družbe za ugotovitev ali so razkri‑
te vse materialno pomembne informacije s teh področij.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena cenitev ni po‑
trebna, če so stroški cenitve nesorazmerni z vrednostjo pre‑
moženja, s katerim se razpolaga, ali če stroški cenitve prese‑
gajo polovico knjigovodske vrednosti premoženja, s katerim
se razpolaga.
(4) Stroške pripravljalnih dejanj in druge stroške prodaje
ali menjave kapitalskih naložb RS krije Agencija.
32. člen
(metode prodaje in zamenjave kapitalskih naložb)
(1) Prodaja kapitalske naložbe mora biti izvedena na pod‑
lagi ene od naslednjih metod ali njihovih kombinacij:
1. javna ponudba, ki se izvede kot na nedoločen ali
določljiv krog oseb naslovljeno javno vabilo k nakupu pod
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vnaprej objavljenimi pogoji in vsebuje vse bistvene sestavine
pogodbe;
2. javna dražba, ki se izvede kot javna prodaja pod vna‑
prej objavljenimi pogoji prodaje, pri kateri je pogodba o nakupu
sklenjena s ponudnikom, ki izpolnjuje pogoje in ponudi najvišjo
ceno nad izklicno ceno, ali
3. javno zbiranje ponudb, ki se izvede kot na nedoločen
ali določljiv krog oseb naslovljeno vabilo k oddaji ponudbe za
nakup določenega premoženja pod objavljenimi pogoji, ali
4. ponudba vrednostnih papirjev javnosti v skladu z zako‑
nom, ki ureja trg finančnih instrumentov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopek prodaje
lahko izvede na podlagi javne metode prodaje finančnega
premoženja, ki je opredeljena v drugem zakonu.
(3) Pri javnem zbiranju ponudb se lahko za izboljšanje
finančnih pogojev prodaje izvedejo pogajanja v skladu z obja‑
vljenimi pogoji.
(4) Kapitalske naložbe se lahko prodaja ali zamenja na
podlagi neposredne pogodbe:
– pri zamenjavi kapitalske naložbe, če se s tem ne zmanj‑
ša skupna vrednost naložb ali se izboljša kvaliteta kapitalske
naložbe ali če se portfeljska kapitalska naložba zamenja za
strateško kapitalsko naložbo;
– če se z dolžniškim vrednostnim papirjem ali delnico
trguje na organiziranem ali prostem trgu v skladu z zakonom,
ki ureja trg finančnih instrumentov, s pravili trgovanja tega trga,
razen pri prodaji svežnjev kot so opredeljeni z vsakokratnimi
pravili Ljubljanske Borze, ki mora potekati po eni izmed javnih
metod iz prvega odstavka tega člena;
– če se sprejme javna ponudba, podana v skladu z zako‑
nom, ki ureja prevzeme;
– pri prodaji na podlagi prodajne opcije, če se ugotovi, da
ob upoštevanju stroškov prodaje na trgu ne bi bila dosežena
višja cena;
– pri uveljavljanju predkupne pravice upravičenca do ka‑
pitalske naložbe, potem ko je bila izvedena ena izmed javnih
metod iz prvega odstavka tega člena.
33. člen
(plačilo kupnine)
(1) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb se plača v
enkratnem znesku.
(2) Kupec lahko izjemoma plača kupnino od prodaje ka‑
pitalskih naložb v več obrokih pod pogojem, da je neplačani
del kupnine zavarovan z bančno garancijo prvovrstne banke
na prvi poziv.
34. člen
(evidenca kapitalskih naložb)
Agencija vodi evidenco kapitalskih naložb kot del cen‑
tralne evidence, ki jo v skladu z drugim odstavkom 71. 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; v nadaljnjem besedilu: ZJF)
vodi ministrstvo za finance.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(rok za imenovanje uprave in sveta agencije)
Vlada mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona
predlagati državnemu zboru imenovanje predsednika uprave,
članov uprave, predsednika in članov sveta agencije.
36. člen
(opravljanje nalog organov agencije v prehodnem obdobju)
(1) Do imenovanja predsednika uprave, članov uprave,
predsednika in članov sveta agencije opravlja naloge, potrebne
za vzpostavitev pogojev za delo agencije, direktorat za javno
premoženje ministrstva za finance.
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(2) Do imenovanja uprave opravlja naloge in izvršuje
pooblastila, ki jih ta zakon daje upravi, razen nalog upravljanja
kapitalskih naložb Republike Slovenije, generalni direktor ali
generalna direktorica direktorata za javno premoženje ministr‑
stva za finance.
(3) Do imenovanja predsednika in članov sveta agencije
opravlja naloge upravljanja s kapitalskimi naložbami vlada.
37. člen
(mandat kadrovsko akreditacijskega sveta)
(1) Kadrovsko akreditacijski svet, ustanovljen s sklepom
vlade št. 01300‑5/2008/6 z dne 24. decembra 2008 in vsemi
spremembami tega sklepa, nadaljuje z delom po uveljavitvi
tega zakona kot akreditacijska komisija.
(2) Svet agencije mora najkasneje v šestih mesecih po
imenovanju predsednika in članov sveta agencije imenovati
člane Akreditacijske komisije.
(3) Do sprejetja aktov iz 23. člena tega zakona se upora‑
bljajo akti kadrovsko akreditacijskega sveta, ki so bili sprejeti
do uveljavitve tega zakona.
38. člen
(sredstva za začetek dela agencije)
Sredstva za začetek dela agencije se zagotovijo v držav‑
nem proračunu na postavkah ministrstva za finance.
39. člen
(prevzem zaposlenih v agenciji)
Agencija prevzame zaposlene, ki so do uveljavitve tega
zakona pri posameznih upravljavcih finančnega premože‑
nja Republike Slovenije opravljali naloge iz prvega odstavka
71. člena ZJF.
40. člen
(prenos kapitalskih naložb na agencijo)
Upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije se z
dnem imenovanja predsednika in članov sveta agencije prene‑
se na agencijo po samem zakonu. Na agencijo se s Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. prene‑
se tudi izvrševanje pravic delničarja iz delnic Zavarovalnice Tri‑
glav, d.d., katerih imetnik je Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije.
41. člen
(rok za predložitev strategije in sprejem kodeksa)
(1) Vlada mora predložiti strategijo državnemu zboru naj‑
pozneje do konca leta 2010.
(2) Do sprejema strategije agencija razpolaga s kapital‑
skimi naložbami na podlagi Odloka o programu prodaje držav‑
nega finančnega premoženja za leti 2010 in 2011 (Uradni list
RS, št. 97/09).
(3) Kodeks upravljanja iz 10. člena tega zakona mora
agencija sprejeti najpozneje v treh mesecih od ustanovitve
sveta agencije.
(4) Postopki razpolaganja s kapitalskimi naložbami Repu‑
blike Slovenije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona,
se končajo po predpisih, ki so se zanje uporabljali do njegove
uveljavitve.
42. člen
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati)
Z dnem uveljavitve tega zakona se za upravljanje s kapi‑
talskimi naložbami po tem zakonu prenehajo uporabljati:
– 13., 13.a in 67.a člen, prvi odstavek 71. člena, 72. člen,
drugi in tretji odstavek 73. člena, 3. točka drugega odstavka
74. člena, 80.a člen, 80.c do 80.h člen ZJF,
– 6. in 7. člen Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08),
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– Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finanč‑
nim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03,
140/06, 95/07 in 55/09 – odločba US).
43. člen
(razveljavitev predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– 8. člen Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Slo‑
veniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08 – ZJC‑C in 69/08 – ZCestV),
– 5., 14., 15., 16., 17. člen, prvi odstavek 19. člena in
20. člen Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni
list RS, št. 7/93 in 48/94),
– 241., 242., 246., 247. in 248. člen Zakona o pokojnin‑
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVar‑
Dod in 98/09 – ZIUZGK),
– tretja alineja 26. člena in 27. člen Zakona o gospodar‑
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO
in 127/06 – ZJZP),
– 2. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju deleža
zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (Uradni
list RS, št. 56/08),
– 15., 16. in 17. člen ter drugi, tretji in četrti odstavek
18. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in
109/09).
(2) Določbe zakonov, iz prejšnjega odstavka, se za druž‑
be urejene v teh zakonih, uporabljajo do uskladitve aktov družb
in oblikovanja organov družb v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe.
44. člen
(uskladitev aktov družb)
Organi družb, ki so imele posebne sisteme upravljanja do‑
ločene v zakonih iz prejšnjega člena, morajo zagotoviti uskla‑
ditev aktov družb in oblikovanje organov v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, najpozneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/09-11/106
Ljubljana, dne 3. maja 2010
EPA 818-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

VLADA
1848.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih
turbin z vhodno toplotno močjo manj kot
50 MW in nepremičnih motorjev z notranjim
zgorevanjem

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. št. 39/06 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO‑1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin
z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW
in nepremičnih motorjev
z notranjim zgorevanjem
1. člen
V Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih
turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih
motorjev z notranjim zgorevanjem (Uradni list RS, št. 34/07 in
81/07) se v 1. členu črta besedilo »v skladu z Direktivo Sveta
84/360/EGS z dne 28. junija 1984 o boju proti onesnaževanju
zraka iz industrijskih obratov (UL L št. 188 z dne 16. 7. 1984,
str. 20), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta z dne 23. de‑
cembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o
izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (UL L
št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48),«.
2. člen
V 4. členu se na koncu 2. točke podpičje nadomesti s piko
in doda se besedilo »V primeru uporabe bioplina, plina iz blata
čistilnih naprav, plina naftnih vrtin, plina iz industrijskih proce‑
sov, odlagališčnega, rudniškega ali sinteznega plina do vključ‑
no 1 MW vhodne toplotne moči je ta vrednost 200 mg/m3;«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se pod 3. točko z naslovom
»mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih dio‑
ksidov, izraženih kot NO2« v 2. točki spremenita tretja in četrta
alinea, ki se glasita:
»– 500 mg/m3 pri motorjih na revno zmes in drugih šti‑
ritaktnih otto motorjih s pogonom na bioplin in plin iz čistilnih
naprav;
– 500 mg/m3 pri motorjih na revno zmes ali motorjih na
vžigalni vbrizg s pogonom na druga goriva;«.
Pod 3. točko z naslovom »mejna koncentracija dušikove‑
ga monoksida in dušikovih dioksidov, izraženih kot NO2« se v
4. točki črta beseda »druge«.
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »deponijski plin«
nadomesti z besedilom »odlagališčni plin, bioplin in plin iz
čistilnih naprav«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-13/2010/6
Ljubljana, dne 29. aprila 2010
EVA 2010-2511-0023
Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
o novih živilih
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) o novih živilih (Uradni list RS, št. 71/06) se v
1. členu v drugem oklepaju črtata vejica in besedilo »z vsemi
spremembami«.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izvajanje Uredbe 258/97/ES in te uredbe je pristojno
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena, prvem odstavku 3. člena in
drugem odstavku 4. člena se besedilo »Ministrstvo za zdravje«
v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Ministrstvo za kmetij‑
stvo, gozdarstvo in prehrano« v ustreznem sklonu.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena in v prvem odstavku 6. člena
se beseda »zdravje« nadomesti z besedilom »kmetijstvo, goz‑
darstvo in prehrano«.
4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 258/97/ES in te
uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki se nanaša na živila ži‑
valskega izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava
Republike Slovenije.
Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 258/97/ES in te
uredbe, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za poseb‑
ne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v
gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih
za prehrano na delu, izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike
Slovenije.«.
5. člen
V 8. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo »500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev« nadomesti z
besedilom »2.000 do 33.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »20.000 tolarjev do
3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »8.000 do
12.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do
200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »120 do 800 eurov«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-5/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0018
Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

1849.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta (ES) o novih živilih

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

1850.

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko
spremenjenih organizmov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES)
o čezmejnem gibanju gensko
spremenjenih organizmov
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju
gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS, št. 72/05)
se v 1. členu za besedilom »str. 1« črtata vejica in besedilo »z
vsemi spremembami«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojna organa za izvajanje Uredbe 1946/2003/ES sta
ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za kme‑
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.«.
3. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, pošlje ministrstvu, pristojnemu za okolje, podatke iz
15. člena Uredbe 1946/2003/ES.«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1946/2003/ES in
te uredbe izvajata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor in Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, goz‑
darstvo in hrano, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega
izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike
Slovenije.«.
5. člen
V 7. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo »3.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev« nadomesti
z besedilom »12.000 do 20.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »1.000.000 tolarjev
do 2.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.000 do
8.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »600.000 tolarjev
do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »2.500 do
4.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do
500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 2.000 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »50.000 tolarjev do
150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 600 eurov«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-4/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0019
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1851.

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
Uredbe (ES) o gensko spremenjenih
živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti
in označevanju gensko spremenjenih
organizmov ter sledljivosti živil in krme,
izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES)
o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe
(ES) o sledljivosti in označevanju gensko
spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil
in krme, izdelanih iz gensko
spremenjenih organizmov
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o gensko spremenje‑
nih živilih in krmi in Uredbe (ES) o sledljivosti in označevanju
gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme,
izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov (Uradni list RS,
št. 84/05), se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se določijo pristojni organi in kazenske do‑
ločbe v zvezi z izvajanjem:
– Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih
živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega par‑
lamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Ured‑
be (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi
glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97
z dne 9. 4. 2008, str. 64), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1829/2003/ES);
– Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju
gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme,
izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremem‑
bi Direktive 2001/18/ES (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003,
str. 24), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1137/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o pri‑
lagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek,
določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES,
glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev re‑
gulativnemu postopku s pregledom – Prvi del (UL L št. 311
z dne 21. 11. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1830/2003/ES).«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1829/2003/ES,
Uredbe 1830/2003/ES in te uredbe v delu, ki ureja živila, je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v delu, ki se
nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne prehran‑
ske ali zdravstvene namene in živila ali hrano v gostinski dejav‑
nosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano
na delu, pa Ministrstvo za zdravje.
(2) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opra‑
vlja naslednje naloge:
1. sprejema vloge za izdajo dovoljenja, s katerim se
odobri dajanje v promet živil iz 3. člena Uredbe 1829/2003/ES
in pisno potrdi njihov sprejem, v skladu s 5. členom Uredbe
1829/2003/ES,
2. o prispelih vlogah iz prejšnje točke nemudoma obvesti
Evropsko agencijo za varnost hrane,
3. vlogo iz 1. točke tega člena in vse dodatne informacije,
ki jih predloži vlagatelj, da na voljo Evropski agenciji za varnost
hrane.«.
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1829/2003/ES,
Uredbe 1830/2003/ES in te uredbe izvaja Inšpektorat Republi‑
ke Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki
se nanaša na živila živalskega izvora, kjer izvaja uradni nadzor
Veterinarska uprava Republike Slovenije.
(2) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1829/2003/ES,
Uredbe 1830/2003/ES in te uredbe, ki se nanaša na prehran‑
ska dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene
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namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucio‑
nalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, izvaja
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.«.
4. člen
V 5. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo »500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev« nadomesti z
besedilom »2.000 do 33.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do
3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 12.000 eu‑
rov«, za besedo »posameznik« pa se doda besedilo »in posa‑
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do 250.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »200 do 2.000 eurov«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-9/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0020
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1852.

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih
v živilih

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje te uredbe in uredb iz 1. člena te uredbe je
pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v
delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne
prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v
gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih
za prehrano na delu, pa Ministrstvo za zdravje.
Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpek‑
torat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano,
razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora, kjer izva‑
ja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike Slovenije.
Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe v delu, ki se na‑
naša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali
zdravstvene namene in živila ali hrano v gostinski dejavnosti,
institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu,
opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se peta in šesta alinea spre‑
menita tako, da se glasita:
»– daje v promet zemeljske oreške, druga semena oljnic,
lupinarje, suho sadje, riž in koruzo v nasprotju s 4. členom
Uredbe 1881/2006/ES;
– daje v promet zemeljske oreške, druga semena oljnic
in iz njih pridobljene proizvode in žita v nasprotju s 5. členom
Uredbe 1881/2006/ES;«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-6/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0021
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o izvajanju uredb Sveta
in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o
onesnaževalih v živilih (Uradni list RS, št. 27/07) se besedilo
1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske
določbe v zvezi z izvajanjem:
– Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja
1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani
(UL L št. 37 z dne 13. 2. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene 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 –
Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 315/93/EGS) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decem‑
bra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih (UL L št. 364 z dne 20. 12. 2006, str. 5), zadnjič spreme‑
njene z Uredbo Komisije (ES) št. 165/2010 z dne 26. februarja
2010 o spremembah Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o
določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih glede
aflatoksinov (UL L št. 50 z dne 27. 2. 2010, str. 8), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1881/2006/ES).«.

Borut Pahor l.r.
Predsednik

1853.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega
parlamenta in Sveta o prehranskih
in zdravstvenih trditvah na živilih

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju
Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta
o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in
Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list
RS, št. 80/07) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje Uredbe 1924/2006/ES in te uredbe je pri‑
stojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v
delu, ki se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne
prehranske ali zdravstvene namene in živila ali hrano v gostin‑
ski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za
prehrano na delu, pa Ministrstvo za zdravje.
Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1924/2006/ES in
te uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, razen v delu, ki se nanaša na živila žival‑

Uradni list Republike Slovenije
skega izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava
Republike Slovenije.
Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1924/2006/ES in
te uredbe, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za
posebne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali
hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane
in obratih za prehrano na delu, izvaja Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije.«.
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Vloga za odobritev trditev v zvezi z zmanjšanjem tveganja
za bolezen in trditev v zvezi z razvojem in zdravjem otrok se
poda v skladu s 15. členom Uredbe 1924/2006/ES na Ministr‑
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vloga za vključitev zdravstvenih trditev, ki se ne nanaša‑
jo na zmanjšanje tveganja za bolezni v seznam iz 13. člena
Uredbe 1924/2006/ES, se pošlje na Ministrstvo za kmetij‑
stvo, gozdarstvo in prehrano v skladu z 18. členom Uredbe
1924/2006/ES.«.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za namen spremljanja živil z zdravstvenimi trditvami
mora nosilec živilske dejavnosti o dajanju živila z zdravstvenimi
trditvami v promet obvestiti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar‑
stvo in prehrano in mu poslati vzorec označbe za živilo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o preje‑
mu obvestila iz prejšnjega odstavka obvesti Inšpektorat Repu‑
blike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, o obvestilu,
ki se nanaša na živila živalskega izvora, Veterinarsko upravo
Republike Slovenije, o obvestilu, ki se nanaša na prehranska
dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene name‑
ne in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih
obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, pa Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-10/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0022
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1854.

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije
(ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju
uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES)
o radioaktivnem onesnaženju živil in krme
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije
(ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme (Uradni list RS,
št. 52/06) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
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»S to uredbo se določajo postopki za izvajanje:
– Uredbe Sveta (EURATOM) št. 3954/87 z dne 22. de‑
cembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesna‑
ženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiolo‑
ški nevarnosti (UL L št. 371 z dne 30. 12. 1987, str. 11), zadnjič
spremenjene z Uredbo Sveta (EURATOM) št. 2218/89 z dne
18. julija 1989 o spremembi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 o
maksimalnih dovoljenih ravneh radioaktivne kontaminacije živil
in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči
(UL L št. 211 z dne 22. 7. 1989, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 3954/87/ES),
– Uredbe Komisije (EURATOM) št. 944/89 z dne 12. apri‑
la 1989 o določitvi maksimalne dovoljene ravni radioaktivne
kontaminacije manj pomembnih živil po jedrski nesreči ali kakr‑
šni koli drugi radiološki nesreči (UL L št. 101 z dne 13. 4. 1989,
str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 944/89/ES),
– Uredbe Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989
o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali
kakršni koli drugi radiološki nevarnosti (UL L št. 211 z dne 22. 7.
1989, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2219/89/ES),
– Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990
o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo
iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L,
št. 82 z dne 29. 3. 1990, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi
določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničeva‑
nju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki
se sprejemajo v postopku posvetovanja (kvalificirana večina),
Sklepu 1999/468/ES (UL L št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 1),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 737/90/ES),
– Uredbe Komisije (EURATOM) št. 770/90 z dne 29. mar‑
ca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne konta‑
minacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki
nevarnosti (UL L št. 83 z dne 30. 3. 1990, str. 78; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 770/90/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1661/1999 z dne 27. julija 1999
o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90
o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tre‑
tjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (UL L št. 197
z dne 29. 7. 1999, str. 17), zadnjič spremenjene z Uredbo Ko‑
misije (ES) št. 1792/2006 z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi
nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega
pretoka blaga, prostega gibanja oseb, politike konkurence,
kmetijstva (veterinarska in fitosanitarna zakonodaja), ribištva,
prometne politike, obdavčitve, statistike, socialne politike in
zaposlovanja, okolja, carinske unije in zunanjih odnosov zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 2006,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1661/99/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1609/2000 z dne 24. julija
2000 o določitvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe
Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kme‑
tijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski
elektrarni Černobil (UL L št. 185 z dne 25. 7. 2000, str. 27; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1609/2000/ES).«.
2. člen
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje uredb iz prejšnjega člena in te uredbe sta
pristojna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Carinska uprava Republike Slovenije, v delu, v katerem se na‑
našajo na prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske
oziroma zdravstvene namene, pa Ministrstvo za zdravje.«.
3. člen
V 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uradni nadzor nad izvajanjem uredbe izvajata Inšpekto‑
rat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano in
Carinska uprava Republike Slovenije, vsak v skladu s svojimi
pristojnostmi, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega
izvora, kjer izvaja uradni nadzor Veterinarska uprava Republike
Slovenije.«.
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Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se

glasi:

»Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe v delu, v kate‑
rem se nanaša na prehranska dopolnila in živila za posebne
prehranske ali zdravstvene namene, izvaja Zdravstveni inšpek‑
torat Republike Slovenije.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V 4. členu se v napovednem stavku prvega odstavka
besedilo »500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev« nadomesti z
besedilom »2.000 do 33.000 eurov«.
V prvi alinei prvega odstavka se za besedilom »Uredbo
3954/87/ES« doda besedilo »in z Uredbo 770/ 90/ES«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev do
3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 do 12.000 eu‑
rov«.
V tretjem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do
250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »120 do 1.000 eurov«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-8/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0023
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-11/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0027
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1856.

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih
strokovnih delavcev v športu

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO‑1,
15/03 – ZOPA) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih
delavcev v športu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)

1855.

Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju
Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta
o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih
drugih snovi živilom

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES)
Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju
vitaminov, mineralov in nekaterih drugih
snovi živilom
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta
in Sveta o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih
snovi živilom (Uradni list RS, št. 80/07) se besedilo 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1925/2006/ES in te
uredbe je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v
delu, v katerem se nanašata na živila za posebne prehranske
ali zdravstvene namene in živila ali hrano v gostinski dejavno‑
sti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na
delu, pa Ministrstvo za zdravje.
Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 1925/2006/ES in
te uredbe izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, v delu, ki se nanaša na živila živalskega
izvora, Veterinarska uprava Republike Slovenije in v delu, ki se
nanaša na živila za posebne prehranske ali zdravstvene name‑
ne in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih
obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije.«.

Ta pravilnik določa postopek izbire in razporeditve pri‑
pravnikov, trajanje pripravništva, sestavine programa in opra‑
vljanje pripravništva ter naloge mentorja za strokovne delavce
v športu, ki se usposabljajo za samostojno opravljanje vzgoj‑
no‑izobraževalnega dela na področju športne vzgoje, športne
rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa
invalidov (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavec), in pogoje,
vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita s področja
športa (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit).
II. PRIPRAVNIŠTVO
2. člen
(pripravništvo)
Pripravništvo je načrtovano, organizirano in strokovno
vodeno praktično usposabljanje pripravnikov za samostojno
opravljanje vzgojno‑izobraževalnega dela na področju športa,
ki ustreza smeri in stopnji njihove izobrazbe in zagotavlja, da
se pripravnik oziroma pripravnica (v nadaljnjem besedilu: pri‑
pravnik) po predpisanem programu seznani z vsemi vsebinami
dela, za katero se glede na svojo izobrazbo usposablja, ter se
pripravi za samostojno opravljanje dela in na strokovni izpit.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se šteje, da je opravil pripravništvo tudi strokovni delavec z
ustrezno izobrazbo za strokovne delavce v športu in z opravlje‑
nim vzgojno‑izobraževalnim delom na področju športa najmanj
12 mesecev.
3. člen
(pripravnik)
Pripravnik je strokovni delavec, ki izpolnjuje z zakonom in
drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje pripravništva
in začne v športnem društvu, nacionalni panožni športni zvezi,
drugi zvezi športnih društev, Olimpijskem komiteju Slovenije,
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zavodu, gospodarski družbi, pri zasebniku in drugi organizaciji,
registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, in ustanovi, ki je
ustanovljena za opravljanje dejavnosti v športu (v nadaljnjem
besedilu: izvajalec pripravništva), prvič opravljati delo, ustrezno
strokovnemu področju, za katerega se usposablja.
4. člen
(razpis sofinanciranih pripravniških mest)
Ministrstvo, pristojno za šport (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), letno objavi javni razpis za sofinanciranje priprav‑
nikov.
Razpis vsebuje zlasti:
– obseg sredstev in število pripravniških mest,
– pogoje o izobrazbi, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
za pripravnika,
– rok prijave na razpis,
– kriterije izbire kandidatov za pripravnika in za izvajalca
pripravništva,
– zahtevane sestavine vloge na razpis,
– rok, do katerega morajo biti o izbiri obveščeni kandidati
za izvajalca pripravništva,
– naslov, na katerega je treba poslati prijavo in potrebna
dokazila,
– osebo, ki daje informacije o izvedbi razpisa.
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo imenuje minister,
pristojen za šport (v nadaljnjem besedilu: minister).
Štipendista, ki prevzame obveznost opravljanja priprav‑
ništva s pogodbo o štipendiranju na podlagi pravilnika, ki ureja
štipendiranje na področju športa, lahko na pripravniško mesto
ministrstvo razporedi brez razpisa.
Po opravljenem postopku izbire ministrstvo, pripravnik
in izvajalec pripravništva sklenejo pogodbo o sofinanciranju
pripravništva (v nadaljnjem besedilu: pogodba), s katero se
natančno določijo način in pogoji sofinanciranja ter opravljanje
pripravništva.
5. člen
(trajanje pripravništva)
Pripravništvo traja 12 mesecev.
Pripravništvo se lahko podaljša za čas daljše opravičene
odsotnosti z dela, in sicer če odsotnost z dela traja več kot
20 delovnih dni.
Pripravništvo se sorazmerno podaljša, če pripravnik dela
s skrajšanim delovnim časom od polnega, vendar največ za
6 mesecev.
O podaljšanju sofinanciranega pripravništva na predlog
pripravnika odloči ministrstvo s sklepom.
6. člen
(program pripravništva)
Pripravnik se usposablja po programu pripravništva, ki
mora, ob upoštevanju strokovnega področja, za katerega se
pripravnik usposablja, vključevati:
1. seznanjanje z načrtovanjem organizacije in izvedbe
športnih programov za področje, za katerega se pripravnik
usposablja,
2. seznanjanje z različnimi metodami in oblikami procesa
vadbe,
3. poglabljanje specialne didaktike na področju, za kate‑
rega se pripravnik usposablja,
4. pripravljanje večletnega in letnega programa ter pro‑
grama posameznega treninga oziroma vadbe za posamezno
vadbeno uro,
5. spremljava učinkov procesov vadbe,
6. pridobivanje izkušenj pri delu s posameznikom in sku‑
pino, s starši in drugimi strokovnimi delavci,
7. pridobivanje izkušenj pri vzpostavljanju dobrih člove‑
ških in delovnih odnosov s športniki, s katerimi dela,
8. poglabljanje znanj o spremljanju razvoja posameznika
in vrednotenju dosežkov,
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9. reševanje problemov v zvezi s pravicami športnikov in
prilagajanjem šolskih obveznosti,
10. samostojno opravljanje procesa treninga oziroma vad‑
be pod vodstvom mentorja,
11. usposabljanje za smotrno izbiro ustreznih vsebin in
metod dela pri izvajanju različnih programov za športnike,
12. sodelovanje v strokovnih organih izvajalca pripravni‑
štva ter sodelovanje s strokovnimi organi nacionalne panožne
športne zveze,
13. poznavanje predpisov, ki urejajo področje športa, člo‑
vekovih in otrokovih pravic ter temeljnih svoboščin, konvencij o
dopingu, konvencij o nasilju v športu in fair playu,
14. seznanjanje z merili za delitev sredstev v športu,
15. seznanitev z organizacijo športa na lokalni in državni
ravni,
16. osnovno poznavanje teorije ter praktično znanje slo‑
venskega knjižnega jezika,
17. poznavanje ustavne ureditve Republike Slovenije,
ureditve institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema
in predpisov ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temelj‑
ne svoboščine.
Program pripravništva v sodelovanju s pripravnikom pri‑
pravi mentor, potrdi pa ga pristojni organ izvajalca pripravni‑
štva.
7. člen
(naloge pripravnika)
buje:

Program pripravništva mora biti razčlenjen tako, da vse‑

1. naloge, ki se razporedijo predvsem v prvi četrtini pri‑
pravništva, in potekajo pod vodstvom mentorja:
– načrtovanje, potek in izvajanje vzgojno‑izobraževalnega
dela na področju športa;
2. naloge, ki jih pod vodstvom mentorja opravi pripravnik
samostojno, te so predvsem:
– priprava in izvedba najmanj trideset praktičnih nastopov
v skupini ali drugačni obliki dela, kjer pripravnik opravlja vzgoj‑
no‑izobraževalno delo,
– vključevanje pripravnika v neposredno vzgojno‑izo‑
braževalno delo, ki zajema pripravo, organizacijo in izvedbo
treninga, samostojno vodenje vadbe in sodelovanje na tek‑
movanjih;
3. druge pripravnikove naloge, ki omogočajo mentorju
oziroma izvajalcu pripravništva, da, upoštevajoč pripravnikovo
individualnost in dinamiko pri usposabljanju, ustrezno prilagodi
program pripravništva;
4. strokovne konzultacije z mentorjem in drugimi nosilci
nalog, določenimi s programom pripravništva, ter individualni
študij, kjer mentor svetuje pripravniku strokovno literaturo.
Naloge iz druge točke prejšnjega odstavka opravlja pri‑
pravnik deloma že v prvi četrtini, stopnjujejo pa se v nadalje‑
vanju pripravništva.
Za uro neposrednega vzgojno‑izobraževalnega dela se
šteje 60 minut.
8. člen
(zagotovitev pogojev)
Izvajalec pripravništva je dolžan zagotavljati pogoje za
nemoteno in kakovostno opravljanje programa pripravništva v
skladu s tem pravilnikom in pogodbo.
9. člen
(usposabljanje v drugih institucijah)
Pripravnik oziroma strokovni delavec iz drugega odstav‑
ka 2. člena tega pravilnika se lahko za vsebine iz 13., 16. in
17. točke 6. člena tega pravilnika usposablja zunaj sedeža
izvajalca pripravništva.
Usposabljanje pripravnikov se izvaja v obliki programov, ki
se jih pripravnik udeleži v dogovoru z mentorjem in izvajalcem
pripravništva.
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10. člen
(praktični nastop)

Pripravnik dobi temo za praktični nastop pri mentorju
najmanj 3 dni pred nastopom. Pripravo praktičnega nastopa
pripravnik pripravi na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del
tega pravilnika.
Praktični nastop iz prve alineje druge točke prvega od‑
stavka 7. člena tega pravilnika traja v obsegu načrtovanega
praktičnega nastopa, vendar ne manj kot 60 minut, in ga opra‑
vlja pripravnik s skupino, ki jo vodi. Prisostvuje mu mentor, ki
praktični nastop tudi oceni.
Najmanj pet uspešno opravljenih nastopov spremlja in
na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika,
oceni tudi strokovni delavec z ustrezno izobrazbo, ki ga pred
prvim nastopom imenuje izvajalec pripravništva v soglasju z
ministrstvom.
Praktične nastope se oceni s skupno oceno: »opravil« ali
»ni opravil«.
11. člen
(spremljanje izvajanja pripravništva)
Izvajalec pripravništva spremlja izvajanje pripravništva
v skladu s programom pripravništva, izvajanje mentorstva in
opravljanje praktičnih nastopov, ministrstvo pa lahko kadarkoli
med potekom sofinanciranega pripravništva od izvajalca pri‑
pravništva zahteva poročilo.
12. člen
(nadzor izvajanja pripravništva)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajata in‑
špektorat, pristojen za šolstvo in šport, in inšpektorat, pristojen
za delo, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
III. MENTORSTVO
13. člen
(imenovanje mentorja)
Mentorja pripravniku izmed strokovnih delavcev s skle‑
pom imenuje izvajalec pripravništva.
Za mentorja je lahko imenovan, kdor:
1. ima ustrezno izobrazbo za strokovne delavce v športu,
v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
2. ima najmanj naziv mentorja v skladu s pravilnikom, ki
ureja napredovanje strokovnih delavcev v športu,
3. ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj na področju športa.
Izvajalec pripravništva lahko določi pripravniku drugega
mentorja, če pripravnik ali mentor tako želita oziroma če mentor
ne opravlja svojih nalog v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
(naloge mentorja)
Mentor opravlja naslednje naloge:
1. pripravi program pripravništva,
2. svetuje pripravniku pri izvajanju nalog, ki jih mora izve‑
sti v skladu s programom,
3. svetuje pripravniku strokovno literaturo in druge vire za
individualni študij,
4. sodeluje z izvajalcem pripravništva in drugimi nosilci
nalog, določenimi s programom pripravništva,
5. svetuje pripravniku pri načrtovanju, organizaciji in iz‑
vedbi praktičnih nastopov oziroma drugih oblik neposrednega
dela v športu, ki ga spremlja in analizira ter pripravniku sproti
posreduje povratne informacije,
6. izdela poročilo o pripravnikovi usposobljenosti za samo‑
stojno opravljanje dela in v sodelovanju s strokovnim delavcem,
ki ga imenuje izvajalec pripravništva v soglasju z ministrstvom,
pripravi oceno praktičnih nastopov, ki jih pripravnik uveljavlja za
pristop k strokovnemu izpitu,
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7. opravlja druge naloge, povezane s programom pri‑
pravništva.
15. člen
(dokumentacija)
O poteku pripravnikovega usposabljanja izvajalec priprav‑
ništva trajno hrani naslednjo dokumentacijo:
1. sklep o imenovanju mentorja,
2. program pripravništva,
3. praktične nastope in njihovo oceno,
4. mentorjevo poročilo.
16. člen
(mentorstvo strokovnemu delavcu)
Mentor strokovnemu delavcu iz drugega odstavka 2. člena
tega pravilnika je strokovni delavec v športu, ki spremlja nje‑
govo delo, mu nudi ustrezno strokovno pomoč pri pripravi na
strokovni izpit in je prisoten pri izvedbi praktičnih nastopov.
Mentor se imenuje skladno s 13. členom tega pravilnika.
Mentorja se določi za obdobje, v katerem strokovni de‑
lavec opravlja praktične nastope in se pripravlja na strokovni
izpit, vendar ne za dlje kot 12 mesecev. Praktični nastopi se
izvajajo v skladu z 10. členom tega pravilnika.
Po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka tega člena
mentor in strokovni delavec, ki ga imenuje izvajalec pripravni‑
štva v soglasju z ministrstvom, podata oceno praktičnih nasto‑
pov, ki jih strokovni delavec uveljavlja za pristop k strokovnemu
izpitu, in sicer na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega
pravilnika. Mentor poda tudi pisno poročilo o usposobljenosti
strokovnega delavca za samostojno opravljanje dela.
IV. STROKOVNI IZPIT
17. člen
(strokovni izpit)
Strokovni izpit je sestavljen iz treh delov, ki jih kandidat
opravlja ustno po naslednjem vrstnem redu:
1. ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij
Evropske unije in njenega pravnega sistema ter predpisi, ki ure‑
jajo človekove ter otrokove pravice in temeljne svoboščine,
2. predpisi, ki urejajo področje športa in
3. slovenski knjižni jezik.
Podrobnejše vsebine posameznega dela strokovnega
izpita iz prejšnjega odstavka določi minister in se objavijo na
spletnih straneh ministrstva.
18. člen
(opravljanje strokovnega izpita)
Strokovni izpit opravljata pripravnik in strokovni delavec
iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika (v nadaljnjem
besedilu: kandidat).
19. člen
(pogoji)
Pripravnik se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita
najprej po 9 mesecih opravljanja pripravništva pri izvajalcu
pripravništva, strokovni delavec iz drugega odstavka 2. člena
tega pravilnika pa po 12 mesecih opravljanja vzgojno‑izobra‑
ževalnega dela na področju športa.
Kandidat lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita,
če ima uspešno opravljenih vsaj pet praktičnih nastopov v
skladu s tem pravilnikom.
20. člen
(izpitna komisija)
Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo.
Izpitno komisijo sestavljajo trije izpraševalci:
1. predsednik, ki je izpraševalec za predpise, ki urejajo
področje športa,
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2. izpraševalec za področje za ustavno ureditev Republi‑
ke Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega prav‑
nega sistema in predpisov, ki urejajo človekove ter otrokove
pravice in temeljne svoboščine in
3. izpraševalec za področje slovenskega knjižnega je‑
zika.
Izpitno komisijo določi uradna oseba iz drugega odstavka
24. člena tega pravilnika.
21. člen
(izpraševalci)
Izpraševalce za posamezne dele strokovnega izpita ime‑
nuje minister.
Izpraševalec v izpitni komisiji je lahko, kdor ima najmanj
5 let delovnih izkušenj in naslednjo strokovno izobrazbo:
– izpraševalec za ustavno ureditev Republike Slovenije,
ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema
in predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in temelj‑
ne svoboščine, pravno izobrazbo druge stopnje, ali izobrazbo,
ki ustreza izobrazbi druge stopnje,
– izpraševalec za področje slovenskega knjižnega jezika
izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi
druge stopnje, iz slovenščine,
– izpraševalec za predpise, ki urejajo področje športa, naj‑
manj izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza izobrazbi
druge stopnje, in ustrezne izkušnje, s področja športa.
22. člen
(dolžnost vestnega opravljanja nalog)
Člani izpitne komisije morajo vestno opravljati dolžnosti
v zvezi z delom v izpitni komisiji, v katero so določeni z raz‑
poredom. Izpraševalec mora takoj, ko izve za razlog, zaradi
katerega ne bi mogel opraviti svoje dolžnosti v izpitni komisiji,
v katero je določen z razporedom, obvestiti uradno osebo.
Minister razreši izpraševalca, če ta večkrat krši obveznosti,
določene s tem pravilnikom.
Izpraševalci morajo spremljati spremembe predpisov in
vsebin na področju, za katero so imenovani.
23. člen
(plačilo za delo)
Izpraševalcem izpitne komisije pripada plačilo za delo in
povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji, in sicer:
– predsedniku komisije v vrednosti 25 točk,
– izpraševalcu za ustavno ureditev Republike Slovenije,
ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega siste‑
ma in predpise, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in
temeljne svoboščine in izpraševalcu za področje slovenskega
knjižnega jezika v vrednosti 23 točk.
Vrednost točke določi minister s sklepom.
24. člen
(organizacija)
Pristojna notranja organizacijska enota ministrstva skrbi
za organizacijo strokovnih izpitov, tako da:
1. pripravi razpored in obvešča o terminih za opravljanje
strokovnega izpita,
2. opravlja administrativno‑tehnično delo v zvezi z opra‑
vljanjem strokovnega izpita,
3. zagotavlja materialne pogoje za delo izpitne komisije,
4. spremlja in usklajuje delo izpitne komisije,
5. skrbi za nemoten potek strokovnega izpita,
6. vodi zbirke dokumentov o kandidatih,
7. vodi evidenco o opravljenih strokovnih izpitih,
8. vodi seznam strokovne literature in predpisov, ki se
nanašajo na vsebine programa strokovnega izpita.
Strokovno in organizacijsko delo v zvezi s strokovnimi
izpiti v skladu s tem pravilnikom opravlja uradna oseba, ki jo
imenuje minister.
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25. člen
(prijava k strokovnemu izpitu)
Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, se prijavi na
posebnem obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pra‑
vilnika.
Prijavo vloži neposredno na ministrstvu ali jo pošlje po
pošti.
Prijava vsebuje dokazilo o izobrazbi, pisno poročilo
mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opra‑
vljanje strokovnega dela na področju športa, pripravo in oce‑
no praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za pristop k
strokovnemu izpitu.
Prijava kandidata iz drugega odstavka 2. člena vsebuje
dokazilo o izobrazbi, pripravo in oceno praktičnih nastopov, ki
jih kandidat uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu.
Potrdila, izpiske in druge podatke iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti
ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti k prijavi kot
dokazilo na podlagi tega pravilnika, pridobi organ, ki odloča o
prijavi kandidata, po uradni dolžnosti.
26. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
Uradna oseba na podlagi prijave k strokovnemu izpitu
ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokov‑
nega izpita v skladu s tem pravilnikom.
Za postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opra‑
vljanje strokovnega izpita se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, če ta pravilnik ne določa drugače.
27. člen
(rok za razporeditev kandidata)
Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega
izpita, mora biti k opravljanju strokovnega izpita razporejen
najkasneje v 90 dneh od dneva vložitve popolne prijave.
28. člen
(obvestilo kandidatu)
Če kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje strokovnega
izpita, ga uradna oseba najkasneje 30 dni pred dnevom opra‑
vljanja strokovnega izpita pisno obvesti o času in kraju opra‑
vljanja ter o sestavi izpitne komisije. V primeru, da se sestava
izpitne komisije naknadno spremeni, se kandidata o spremembi
obvesti najkasneje na dan opravljanja strokovnega izpita.
29. člen
(odstop od opravljanja strokovnega izpita)
Razporejeni kandidat lahko odstopi od opravljanja strokov‑
nega izpita, o čemer mora obvestiti uradno osebo najkasneje 3 dni
pred dnevom, določenim za opravljanje strokovnega izpita.
Kandidat, ki odstopi od opravljanja strokovnega izpita v
skladu s prejšnjim odstavkom, je lahko ponovno razporejen v
naslednjem roku.
Če kandidat ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega
člena, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil, razen če do‑
kaže upravičenost razlogov, zaradi katerih ni pristopil k opra‑
vljanju. O upravičenosti razlogov na podlagi pisne obrazložitve
kandidata s priloženimi dokazili odloči uradna oseba.
30. člen
(opravljanje strokovnega izpita)
Kandidat pristopi k opravljanju strokovnega izpita na pod‑
lagi obvestila iz 28. člena tega pravilnika. Pred pristopom
k opravljanju izpita izpitna komisija lahko preveri istovetnost
kandidata na podlagi osebnega dokumenta s fotografijo.
Vprašanja na strokovnem izpitu morajo biti oblikovana
tako, da zajemajo vsebino programa strokovnega izpita, ki ga
določi minister v skladu s 17. členom tega pravilnika.

Stran

5264 /

Št.

38 / 14. 5. 2010

Posamezni del strokovnega izpita traja toliko, kolikor je
potrebno za preverjanje kandidatovega znanja, vendar največ
15 minut.
31. člen
(potek strokovnega izpita)
Za pravilen in nemoten potek strokovnega izpita skrbi
predsednik izpitne komisije.
Kandidata, ki pri opravljanju strokovnega izpita ne ravna
po navodilih predsednika izpitne komisije, predsednik opomni.
Če kandidat opomina ne upošteva, izpitna komisija odloči, ali
sme kandidat nadaljevati strokovni izpit. Če izpitna komisija
odloči, da kandidat ne sme nadaljevati strokovnega izpita, se
šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
32. člen
(ocena strokovnega izpita)
Uspeh kandidata pri posameznem delu strokovnega izpita
oceni izpraševalec tega dela strokovnega izpita. Ocena posa‑
meznega dela strokovnega izpita in celotnega strokovnega
izpita je: »opravil« ali »ni opravil«.
Kandidat opravi strokovni izpit, če opravi vse dele stro‑
kovnega izpita.
Izid strokovnega izpita razglasi predsednik izpitne komi‑
sije takoj po končanem strokovnem izpitu.
Predsednik izpitne komisije podpiše in izroči potrdilo o
opravljenem strokovnem izpitu kandidatu, ki uspešno opravi
strokovni izpit.
33. člena
(odstop med opravljanjem strokovnega izpita)
Če kandidat med opravljanjem strokovnega izpita od tega
odstopi, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
34. člen
(ponavljanje strokovnega izpita)
Kandidat, ki ne opravi nobenega dela strokovnega izpita,
lahko ponavlja celotni strokovni izpit, vendar najprej po preteku
4 mesecev od dneva, ko ga je neuspešno opravljal.
Kandidat, ki ne opravi enega ali dveh delov strokovnega
izpita, lahko enkrat ponovno opravlja del ali dela strokovnega
izpita najprej po preteku 2 mesecev od dneva, ko je strokovni
izpit opravljal prvič.
Možnost delnega opravljanja strokovnega izpita v skladu
s prejšnjim odstavkom ima kandidat le v drugem pristopu. Pri
vsakem nadaljnjem ponavljanju mora opravljati celotni strokov‑
ni izpit. Opravlja ga lahko najprej po preteku štirih mesecev od
zadnjega ponavljanja.
Kandidat, ki želi ponovno opravljati strokovni izpit v skla‑
du s tem členom, se mora k opravljanju strokovnega izpita
ponovno prijaviti.
Če se kandidat, ki ima možnost delnega opravljanja stro‑
kovnega izpita, ne prijavi k ponovnemu opravljanju dela oziro‑
ma delov strokovnega izpita v roku 2 mesecev od dne, ko ga je
neuspešno opravljal, ga ne glede na določbo drugega odstavka
tega člena opravlja v celoti.
35. člen
(ugovor zoper oceno)
Kandidat, ki se ne strinja z oceno, lahko v roku 3 dni
od dneva opravljanja strokovnega izpita na ministrstvo vloži
ugovor zoper oceno. O utemeljenosti ugovora na podlagi pri‑
tožbenih navedb, podatkov iz zapisnika in pridobljenih pisnih
mnenj izpraševalcev izpitne komisije, ki je ocenila kandidata,
odloči minister. Rok za odločitev o ugovoru je 15 dni od njegove
vložitve.
Če se ugovoru kandidata ugodi, ga uradna oseba najka‑
sneje v roku enega tedna razporedi k ponovnemu opravljanju
strokovnega izpita pred drugo izpitno komisijo.
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36. člen
(zapisnik)
O poteku strokovnega izpita se za vsakega kandidata
vodi zapisnik.
V zapisnik se vpiše sestava izpitne komisije, vprašanja pri
vsakem delu strokovnega izpita, ocena, ki jo doseže kandidat
pri posameznem delu strokovnega izpita, in končna ocena.
V zapisnik se vpišejo tudi morebitne opombe članov izpi‑
tne komisije ali kandidata.
Zapisnik na obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del tega
pravilnika, vodi predsednik izpitne komisije.
37. člen
(evidenca)
buje:

O opravljenih strokovnih izpitih se vodi evidenca, ki vse‑

– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko in datum ter izdajatelja listine o doseženi stopnji
izobrazbe,
– datum in številko potrdila o strokovnem izpitu ter naziv
in sestavo izpitne komisije in
– zapisnik o strokovnem izpitu.
Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih se hrani trajno.
38. člen
(delno priznanje strokovnega izpita)
Strokovnemu delavcu, ki je strokovni izpit opravljal po
drugih predpisih, se na njegov predlog prizna posamezen del
strokovnega izpita, ki vsebinsko ustreza programu strokovnega
izpita po tem pravilniku, če z zakonom ni določeno drugače.
K predlogu za delno priznanje strokovnega izpita mora
kandidat priložiti overjen prepis potrdila o že opravljenem stro‑
kovnem izpitu iz prejšnjega odstavka in dokazila o vsebini
opravljenega strokovnega izpita.
Če se ugotovi, da del že opravljenega strokovnega izpita
vsebinsko ustreza programu strokovnega izpita po tem pravil‑
niku, minister odloči z odločbo, kateri del strokovnega izpita za
strokovne delavce v športu se kandidatu prizna in kateri del
oziroma katere dele mora opravljati.
39. člen
(stroški)
Stroški strokovnega izpita obsegajo stroške za delo in
stroške v zvezi z delom v izpitni komisiji v skladu s 23. členom
tega pravilnika.
Sredstva za prvo opravljanje strokovnega izpita in največ
dve ponovitvi se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.
Za vsako nadaljnje ponavljanje strokovnega izpita ali delov
strokovnega izpita stroške izpitne komisije krije kandidat.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Strokovni delavec, ki je opravil strokovni izpit po predpisih,
ki so veljali do uveljavitve tega pravilnika, ima opravljen stro‑
kovni izpit v skladu s tem pravilnikom.
41. člen
Strokovni delavci, ki na dan uveljavitve tega pravilnika
opravljajo pripravništvo v skladu s Pravilnikom o pripravništvu
in o strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list
RS, št. 35/00), pristopijo k opravljanju strokovnega izpita v
skladu s tem pravilnikom.
42. člen
Strokovni delavci, ki so se v skladu s Pravilnikom o pri‑
pravništvu in o strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu
(Uradni list RS, št. 35/00), že prijavili k opravljanju strokovne‑

Uradni list Republike Slovenije

Št.

38 / 14. 5. 2010 /

ga izpita, se pri ugotavljanju pogojev za pristop k opravljanju
strokovnega izpita obravnavajo in izpit opravljajo v skladu s
tem pravilnikom.
43. člen
Do imenovanja uradne osebe v skladu s tem pravilnikom
opravlja naloge uradne osebe tajnik izpitne komisije, imenovan
na podlagi Pravilnika o pripravništvu in o strokovnih izpitih stro‑
kovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35/00).
44. člen
Ne glede na določbo 21. člena tega pravilnika, opravljajo
izpraševalci, imenovani s sklepom ministra na podlagi Pravilni‑
ka o pripravništvu in o strokovnih izpitih strokovnih delavcev v
športu (Uradni list RS, št. 35/00), naloge do preklica.
Do sprejema sklepa v skladu s 23. členom tega pravilnika
pripada izpraševalcem izpitne komisije za delo in v zvezi z de‑
lom v izpitni komisiji plačilo v višini, ki je določena s sklepom,
izdanim na podlagi Pravilnika o pripravništvu in o strokovnih
izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35/00).
45. člen
Do določitve vsebin strokovnega izpita v skladu z
17. členom tega pravilnika se strokovni izpit opravlja po pro‑
gramu za ustni del strokovnega izpita, sprejetem na podlagi
Pravilnika o pripravništvu in o strokovnih izpitih strokovnih
delavcev v športu (Uradni list RS, št. 35/00).
46. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o pripravništvu in o strokovnih izpitih strokovnih delavcev v
športu (Uradni list RS, št. 35/00).
47. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-87/2008/2
Ljubljana, dne 5. maja 2010
EVA 2010-3311-0021
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
Priloga
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PRILOGA 1

PRIPRAVA PRAKTIČNEGA NASTOPA
Izvajalec
pripravništva:
Skupina:
Število športnikov:
Spol:

Prostor:
Datum:
Zaporedna številka treninga:
Zaporedna številka treninga v ciklusu:

Vsebina treninga:
Stopnja vadbenega procesa:

Cilji:

Ö

raven znanja

Ö

razvoj gibalnih sposobnosti

Ö

čustveno-socialna raven

Oblike dela:

Metode dela:

skupinska
homogene skupine
heterogene skupine
delo po postajah
delo z dodatnimi nalogami
delo z dopolnilnimi nalogami
obhodna vadba
razlaga
demonstracija
pogovor

PRIPRAVLJALNI DEL

Uvod

Splošno ogrevanje

Specialno ogrevanje

Metodične enote:

frontalna
poligon
štafeta
delo v kolonah
delo v vrstah

Pomagala:
Orodja in pripomočki:

individualna
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PRILOGA 1
GLAVNI DEL

Snovna priprava

Metodična priprava

Količinska in organizacijska priprava

ANALIZA TRENINGA
Doseženi cilji
Posebnosti
Opombe za naslednji trening
Razgovor:

Pregledal:

Stran
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PRILOGA 2

OCENA PRAKTIČNIH NASTOPOV1

(3. odstavek 10. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v
športu - Uradni list RS, št. .38/10)
PODATKI O IZVAJALCU PRIPRAVNIŠTVA OZ. DELODAJALCU
Naziv
Sedež
Kraj
Ulica
Hišna št.
Pošta
Telefon
Faks
E-pošta
Zakoniti zastopnik (ime in priimek)
PRIPRAVNIK / STROKOVNI DELAVEC
Ime in priimek
EMŠO
Stalno bivališče
Kraj
Telefon

Ulica
Faks

Hišna št.
E-pošta

Pošta

PODATKI O USPEŠNO OPRAVLJENIH PRAKTIČNIH NASTOPIH
Zap.
št.

Datum

Skupina

Panoga

Vsebina: tip,metode

1.
2.
3.
4.
5.

1

Mentor (ime in priimek)

Strokovni delavec (NPŠZ)

podpis

podpis

Priloga k prijavi k strokovnemu izpitu strokovnih delavcev v športu
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PRILOGA 3

PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU
Na podlagi 25. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu
(Uradni list RS, št. 38/10) se prijavljam k strokovnemu izpitu strokovnih delavcev v športu.
PRIPRAVNIK / STROKOVNI DELAVEC
Ime in priimek (tudi dekliški priimek)
EMŠO
Stalno bivališče
Kraj
Ulica
Telefon
Faks

Hišna št.
E-pošta

Pošta

PODATKI O IZOBRAZBI
Naziv izobraževalne ustanove
Strokovni naziv
Št. diplome

z dne

PRIPRAVNIŠTVO ( IZPOLNI SAMO PRIPRAVNIK )
Izvajalec pripravništva
Naslov
Kraj
Ulica
Začetek in zaključek pripravništva (od - do)
Športna panoga

Hišna št.

Pošta

IZPOLNI SAMO STROKOVNI DELAVEC IZ 2. ODSTAVKA 2. ČLENA
PRAVILNIKA
Izjavljam, da nimam opravljenega pripravništva in strokovni izpit opravljam v skladu z 2.
odstavkom 2. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v
športu.
Delodajalec
Obdobje opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v športu
Strokovne naloge, ki jih je opravljal
PODATKI O MENTORJU
Ime in priimek (tudi dekliški priimek)
Strokovni naziv
Naziv delodajalca
Sedež delodajalca
Telefon
Faks

E-pošta

Prijavitelj s svojim podpisom izjavljam, da so vsi podatki navedeni v prijavi k strokovnemu
izpitu resnični, točni in popolni, za kar prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.
Kraj:

Datum:

Podpis kandidata
_____________________

Priloge:
1.
2.
3.

priprave praktičnih nastopov
ocena praktičnih nastopov
pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje strokovnega dela

Stran
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Stran
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

REPUBLIKA SLOVENIJA



Zap. št. v evidenčni knjigi:
Na podlagi 36. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih strokovnih delavcev v športu (Uradni list RS,
št. 38/10) vodi komisija za strokovne izpite naslednji

ZAPISNIK O STROKOVNEM IZPITU
I. Splošni podatki
KANDIDAT
Ime in priimek (tudi dekliški priimek)
EMŠO

STROKOVNI IZPIT OPRAVLJA (ustrezno označi)
Prvič

Drugič

Tretjič

OBSEG STROKOVNEGA IZPITA (17. člen pravilnika)
Ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega
sistema ter predpisi, ki urejajo človekove in otrokove pravice in temeljne svoboščine
Predpisi, ki urejajo področje športa
Slovenski knjižni jezik

IZPITNA KOMISIJA
Predsednik  izpraševalec za predpise, ki urejajo področje
športa
lan  izpraševalec za ustavno ureditev Republike Slovenije,
ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega
sistema ter predpisi, ki urejajo človekove in otrokove pravice
in temeljne svoboščine
lan  izpraševalec za slovenski knjižni jezik
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PRILOGA 4
II. Strokovni izpit
1. Ustavna ureditev Republike Slovenije, ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema ter
predpisi, ki urejajo človekove in otrokove pravice in temeljne svoboščine.
Vprašanja:
1.__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________
JE OPRAVIL

NI OPRAVIL

_______________________
izpraševalec

2. Predpisi, ki urejajo področje športa
Vprašanja:
1.__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________
JE OPRAVIL

NI OPRAVIL

_______________________
izpraševalec
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PRILOGA 4
3. Slovenski knjižni jezik
Vprašanja:
1.__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________________
JE OPRAVIL

NI OPRAVIL
_______________________
izpraševalec
III. Končna ocena o strokovnem izpitu

Kandidat:
NI OPRAVIL

JE OPRAVIL

Ljubljana: __________________________

ŽIG

Predsednik izpitne komisije
_________________________________

OPOMBE:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Potrjujem prejem potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
Datum: _______________________



Podpis kandidata: _____________________________
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1857.

Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje
javne svetovalne službe v čebelarstvu

Na podlagi drugega odstavka 117., 120. in drugega od‑
stavka 121. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08)
izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen resor za kme‑
tijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o podrobnejših pogojih za izvajanje javne
svetovalne službe v čebelarstvu
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne sveto‑
valne službe v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: koncesi‑
onar) glede prostorov, opremljenosti in kadrov za izvajanje
javne svetovalne službe v čebelarstvu;
– pogoje glede strokovne izobrazbe in druge zahteve, ki
jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo
pri izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu;
– vrednost storitev javne svetovalne službe v čebelar‑
stvu.
2. člen
(pogoji glede prostorov, opremljenosti in kadrov)
(1) Za opravljanje storitev javne svetovalne službe v
čebelarstvu mora koncesionar zagotavljati enakomerno do‑
stopnost do storitev na območju Republike Slovenije vsem
čebelarjem, kar zagotavlja z vzpostavitvijo svetovalne službe,
ki je sestavljena iz:
– osnovne mreže svetovalne službe in
– specialistične svetovalne službe.
(2) Osnovno mrežo svetovalne službe sestavlja najmanj
60 terenskih svetovalcev.
(3) Specialistično svetovalno službo sestavljajo sveto‑
valci specialisti.
(4) Za specialistično svetovanje mora biti zagotovljeno
najmanj pet stalnih lokacij (pisarn) na območju Republike Slo‑
venije, od koder se opravljajo naloge svetovalca specialista,
vključno z uradnimi urami. Lokacija mora biti jasno označena
in opremljena za nemoteno opravljanje storitev javne službe
v čebelarstvu in komunikacijo s strankami.
(5) Koncesionar mora zagotavljati najmanj 5 svetovalcev
specialistov v skladu s programom javne svetovalne službe
v čebelarstvu.
(6) Vodja javne svetovalne službe v čebelarstvu je lahko
le svetovalec specialist.
(7) Koncesionar mora zagotavljati izvajanje potrebnih
administrativnih nalog, ki so potrebne za delovanje in izvaja‑
nje javne svetovalne službe v čebelarstvu, in zaposlenega na
administrativnem delovnem mestu.
3. člen
(pogoji glede strokovne izobrazbe in druge zahteve)
(1) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opra‑
vlja strokovno delo pri izvajanju javne svetovalne službe v
čebelarstvu kot svetovalec specialist, so naslednji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravo‑
slovne ali družboslovne smeri;
– pridobljeno potrdilo o opravljenem usposabljanju za
svetovalca specialista oziroma pridobitev takšnega potrdila v
roku dveh let od izbire svetovalca specialista oziroma njegove
zaposlitve;
– vozniški izpit B kategorije ter lasten prevoz;
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– znanja in izkušnje s področja čebelarstva in čebe‑
larjenja, ki jih oseba izkaže z ustreznimi listinami in drugimi
dokazili;
– poznavanje zakonodaje s področja kmetijstva s poudar‑
kom na čebelarstvu, ki ga preverja in potrjuje koncesionar;
– aktivno znanje vsaj enega od uradnih jezikov Evropske
unije poleg slovenskega jezika.
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati terenski svetovalec, so
naslednji:
– vsaj petletne izkušnje s področja čebelarstva in čebe‑
larjenja z vsaj 10 čebeljimi družinami;
– najmanj srednješolska izobrazba;
– pridobljeno potrdilo o opravljenem usposabljanju za
terenskega svetovalca;
– vozniški izpit B kategorije ter lasten prevoz.
(3) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena mora
imeti vodja svetovalne službe v čebelarstvu tudi organizacijske
in vodstvene sposobnosti.
(4) Pogoja, ki jih mora izpolnjevati administrativni delavec,
sta naslednja:
– najmanj srednješolska izobrazba z znanjem računo‑
vodstva,
– vozniški izpit B kategorije ter lasten prevoz.
4. člen
(vrednost storitev)
Vrednost storitev javne svetovalne službe v čebelarstvu,
ki je osnova za izračun višine sredstev, ki jo koncedent v skla‑
du s koncesijsko pogodbo mesečno nakaže na transakcijski
račun koncesionarja za izvajanje javne svetovalne službe v
čebelarstvu glede na izveden obseg v letnem programu opre‑
deljenih nalog, je določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebe‑
larstvu (Uradni list RS, št. 109/07, 126/07 in 45/08 – ZKme‑1).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-258/2007
Ljubljana, dne 3. maja 2010
EVA 2010-2311-0067
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister

Priloga 1: Vrednost storitev javne svetovalne službe v
čebelarstvu
NALOGA – Specialistično svetovanje
svetovalcev specialistov:

Vrednost/ura
v EUR

Priprava in izdaja člankov, prispevkov,
navodil na področju čebelarstva

23,50

Usposabljanja čebelarjev, priprava
programov in prenos znanstvenih izsledkov
v prakso s pripravo vsebin

23,50

Izobraževanje mladih

23,50

Stran
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NALOGA – Specialistično svetovanje
svetovalcev specialistov:

Vrednost/ura
v EUR

Sodelovanje na seminarjih, posvetih, sej‑
mih, razstavah

23,50

Svetovanje s področja čebelarstva –
specialistično svetovanje

23,50

Svetovanje za potrebe promocije in osve‑
ščanje širše javnosti o pomenu čebelarstva

23,50

Sodelovanje s strokovnimi komisijami
in institucijami

23,50

Raziskovalno delo za potrebe svetovanja

23,50

Svetovanje pri vodenju pašnih redov

23,50

Usposabljanje otrok v okviru čebelarskih
krožkov (mentorji)

19,75

Specifično usposabljanje (predavatelji)

90,00

Tehnične naloge – administracija

17,00

Lastno izobraževanje

23,50

NALOGA – Osnovno terensko svetovanje
s terenskimi svetovalci:
Izvajanje splošnih preventivnih ukrepov
in pregledovanje čebeljih družin, ocenjeva‑
nje pravilnosti razvoja čebeljih družin v raz‑
ličnih pogojih reje in ugotavljanje morebitnih
sprememb v obnašanju čebel in spremembe
na zalegi – svetovanje (en terenski sveto‑
valec)

Vrednost/ura
v EUR

17,00

Priprava čebel na prevoz ter izkoriščanje
paš – osebno svetovanje (en terenski
svetovalec)

17,00

Izvajanje interne kontrole – svetovanje
(en terenski svetovalec)

17,00

Lastno izobraževanje

17,00

1858.

Pravilnik o vrednostih, potrebnih
za ovrednotenje priznanih stroškov
prestrukturiranja vinogradov in izpada
dohodka v vinskem letu 2010/2011,
in predvidenem deležu sofinanciranja
v vinskem letu 2009/2010

Na podlagi 32.b člena Uredbe o ureditvi trga z vinom
(Uradni list RS, št. 69/08, 77/08, 27/09 in 29/10) izdaja minister
brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo, goz‑
darstvo in prehrano

PRAVILNIK
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov
in izpada dohodka v vinskem letu 2010/2011,
in predvidenem deležu sofinanciranja
v vinskem letu 2009/2010
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vrednosti, potrebne za ovredno‑
tenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpa‑
da dohodka za vinsko leto 2010/2011, za izvajanje Uredbe
Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008
o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov,
trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin
ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne
30. 6. 2008, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES)
št. 702/2009 z dne 3. avgusta 2009 o spremembi in popravku
Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izva‑
janje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za
vino glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami
in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vin‑
skem sektorju (UL L št. 202 z dne 4. 8. 2009, str. 5), in sicer:
– tabelo za izračun stroškov prestrukturiranja,
– višino priznane vrednosti izpada dohodka in
– najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja.
(2) Ta pravilnik določa tudi predviden delež sofinanciranja
priznanih stroškov prestrukturiranja in vrednosti izpada dohod‑
ka, za določitev višine varščine za vloge, vložene v vinskem
letu 2009/2010.
2. člen
(1) Stroški prestrukturiranja se izračunajo s pomočjo tabel
iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Posamezni ukrepi za prestrukturiranje vinograda, na‑
vedeni v tabelah iz prejšnjega odstavka, so opredeljeni v pri‑
logi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Višina priznane vrednosti izpada dohodka, določena na
podlagi povprečne dosežene cene vina iz tržnoinformacijskega
sistema in povprečnih kalkulativnih stroškov pridelave vina,
znaša 3.992 EUR/ha oziroma pri zamenjavi sort s preceplja‑
njem 2.661 EUR/ha.
4. člen
(1) Najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja
znaša 35.604 EUR/ha.
(2) Če je izračun stroškov prestrukturiranja višji od naj‑
višje višine priznanih stroškov prestrukturiranja, se upošteva
najvišjo višino priznanih stroškov prestrukturiranja iz prejšnjega
odstavka.
5. člen
Predviden delež sofinanciranja priznanih stroškov pre‑
strukturiranja in vrednosti izpada dohodka, za določitev vi‑
šine varščine za vloge, vložene v vinskem letu 2009/2010,
znaša 0,35.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2010
Ljubljana, dne 9. aprila 2010
EVA 2010-2311-0069
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister
Priloga
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PRILOGA 1: TABELA ZA IZRAČUN STROŠKOV PRESTRUKTURIRANJA
A) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za
prestrukturiranje vinograda v vertikali glede na nagib (v eurih):
VERTIKALA
Ukrep:
Priprava zemljišča
Postavitev opore
Posaditev cepljenk z
gostoto*:
- 3200-4600 trsov/ha
- nad 4600 trsov/ha
Navoz zemlje (Kras)

0-10%
6.189
8.945

11-25%
6.740
9.327

7.712
9.959

7.840
10.123
11.377

Nagib

26-35%
7.408
9.737

36-55%
9.953
10.611

nad 55%
12.968
12.112

8.078
10.429

10.961
14.162

11.399
14.725

Latniki (Kras)

+30% na postavitev opore

Matični nasad

+20% na posaditev cepljenk

B) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za posamezne dejansko izvedene ukrepe za
prestrukturiranje vinograda na terasah glede na nagib (v eurih):
TERASE
Ukrep:
Priprava zemljišča
Postavitev opore
Posaditev cepljenk z
gostoto*:
- 3200-4600 trsov/ha
- nad 4600 trsov/ha
Naprava ozkih teras
Matični nasad

Nagib

11-25%
10.983
8.449

26-35%
11.990
7.541

36-55%
17.840
6.856

nad 55%
33.425
6.498

8.613
10.499
-

7.606
8.369
5.167

6.707
8.174
7.905

6.024
7.353
8.263

+20% na posaditev cepljenk

Pri nagibu pod 11% se upoštevajo podatki za vertikalo.
Za vinograd na terasah se šteje vinograd, ki je po končanem prestrukturiranju zasajen v terasah, z
brežinami in obračališči, potrebnimi za obdelavo vinograda. Za vinograd na terasah se šteje tudi
vinograd, zasajen s trsi po plastnicah, pri čemer vrsta zasajenih trsov poteka pravokotno na nagib
zemljišča.
C) Višina priznanih stroškov prestrukturiranja za zamenjavo sort s precepljanjem znaša:
- 3.900 € / ha za površine, zasajene z gostoto do 4600 trsov/ha* in
- 5.500 € / ha za površine, zasajene z gostoto nad 4600 trsov/ha*.
*gostota izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami
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PRILOGA 2: OPIS POSAMEZNIH UKREPOV ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADA
1. PRIPRAVA ZEMLJIŠČA
Priprava zemljišča zajema humifikacijo in pripravo tal na način, da je zemljišče primerno za
sajenje vinske trte. Šteje se, da je ta faza izvedena, če so na površini, ki je predmet
prestrukturiranja, posajene trsne cepljenke.
2. POSTAVITEV OPORE
Postavitev opore predstavlja postavitev končne opore, ki zajema vse oporne stebre in najmanj eno
žico.
3. POSADITEV CEPLJENK
Posaditev cepljenk zajema posaditev vinograda s trsi z gostoto sajenja najmanj 3200 trsov/ha, pri
čemer je gostota izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami.
4. NAVOZ ZEMLJE NA KRASU
Navoz zemlje na površino, kjer se izvaja prestrukturiranje vinograda, se upošteva le na območju
vinorodnega okoliša Kras, če se je navoz zemlje dejansko izvršil.
5. POSTAVITEV OPORE ZA LATNIK NA KRASU
Dodaten delež v višini 30% priznanih stroškov za postavitev opore se upošteva le na območju
vinorodnega okoliša Kras, če se postavi opora, potrebna za gojitveno obliko »latnik«, ki zajema
vse oporne stebre in prečno oporo ter najmanj eno žico.
6. NAPRAVA OZKIH TERAS
Za ozke terase se štejejo terase, pri katerih širina terasne ploskve ne presega 1,8 metra.
7. MATIČNI NASAD
Matični nasad je vinograd, posajen s kategorijo bazni material, za katerega je bila vložena prijava o
nameri sajenja matičnega nasada v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno
razmnoževanje trte.
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1859.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstav‑
ka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstav‑
ka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka
15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka
22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka
36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in
41/09) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno sa‑
moupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen
resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena oljnic in predivnic
1. člen
V Pravilniku o trženju semena oljnic in predivnic (Uradni
list RS, št. 8/05, 100/05 in 1/09) se 1. člen spremeni tako, da
se glasi:
»1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa za posamezne vrste oljnic in prediv‑
nic kategorije semena ter za posamezno kategorijo zahteve
za pridelavo, podrobnejši postopek uradne potrditve semena,
zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstve‑
nega stanja in drugih meril kakovosti semena, zahteve glede
pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom
oljnic in predivnic ter postopek izvedbe naknadne kontrole se‑
mena v skladu z Direktivo Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija
2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193 z dne
20. 7. 2002, str. 74) zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije
2009/74/ES z dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta
66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede
botaničnih imen rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov
in nekaterih prilog k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in
2002/57/ES zaradi novih znanstvenih in tehničnih dognanj
(UL L št. 166 z dne 27. 6. 2009, str. 40).«.
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2. člen
V 2. členu se besedilo »Brassica juncea (L.) Czernj et
Cosson« nadomesti z besedilom »Brassica juncea (L.) Czern.«
in besedilo »Brassica nigra (L.) Koch« nadomesti z besedilom
»Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch.«.
3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika se opravijo
poljski pregledi semenskega posevka. Poljske preglede pridelave
osnovnega semena opravi organ za potrjevanje. Poljske preglede
pridelave certificiranega semena opravi organ za potrjevanje ali
preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske preglede se opravlja
v taki razvojni fazi semenskega posevka, da je omogočena na‑
tančna presoja izpolnjevanja predpisanih zahtev.«.
4. člen
V osmem odstavku 23. člena se v tretji alinei za bese‑
dilom »smeri vetra.« doda besedilo: »Tretiranega semena
se ne sme uporabljati za prehrano, krmo in industrijsko
predelavo.«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni
del tega pravilnika.
6. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni
del tega pravilnika.
7. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je sestavni
del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-380/2009
Ljubljana, dne 30. marca 2010
EVA 2009-2311-0096
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister
Priloga
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Priloga 1
ZAHTEVE ZA SEMENSKI POSEVEK OLJNIC IN PREDIVNIC
1. Izolacija
Semenski posevek mora izpolnjevati naslednje zahteve glede oddaljenosti od sosednjih virov
cvetnega prahu, ki bi lahko povzročil neželeno tujo oprašitev:
Tabela 1: Izolacijske razdalje za posevke nekaterih vrst oljnic in predivnic
Semenski posevek
1
sareptska gorjušica, črna gorjušica, oljna repica, navadna konoplja razen
enodomne konoplje, barvilni rumenik, navadna kumina, bombaževec razen
hibridov Gossypium hirsutum in/ali Gossypium barbadense, bela gorjušica
- za pridelavo osnovnega semena
- za pridelavo certificiranega semena
navadna ogrščica
- za pridelavo osnovnega semena, razen hibridnih sort
- za pridelavo osnovnega semena hibridnih sort
- za pridelavo certificiranega semena, razen hibridnih sort
- za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort
navadna konoplja, enodomna
- za pridelavo osnovnega semena
- za pridelavo certificiranega semena
Sončnica
- za pridelavo osnovnega semena hibridnih sort
- za pridelavo osnovnega semena, razen hibridnih sort
- za pridelavo certificiranega semena
Gossypium hirsutum in/ali Gossypium barbadense
- za pridelavo osnovnega semena starševskih linij Gossypium hirsutum
- za pridelavo osnovnega semena starševskih linij Gossypium
barbadense
- za pridelavo certificiranega semena nehibridnih sort in znotrajvrstnih
hibridov Gossypium hirsutum, pridobljenih brez citoplazmatske moške
sterilnosti (CMS)
- za pridelavo certificiranega semena znotrajvrstnih hibridov Gossypium
hirsutum, pridobljenih s (v nadaljevanju: CMS)
- za pridelavo certificiranega semena nehibridnih sort in znotrajvrstnih
hibridov Gossypium barbadense, pridobljenih brez CMS
- za pridelavo certificiranega semena znotrajvrstnih hibridov Gossypium
barbadens, pridobljenih s CMS
- za pridelavo certificiranega semena ustaljenih medvrstnih hibridov
Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense
- za pridelavo certificiranega semena medvrstnih hibridov Gossypium
hirsutum in Gossypium barbadense ter hibridov, pridobljenih brez CMS
- za pridelavo certificiranega semena hibridov Gossypium hirsutum in
Gossypium barbadens, pridobljenih s CMS

Minimalna razdalja (m)
2

400 m
200 m
200 m
500 m
100 m
300 m
5000 m
1000 m
1500 m
750 m
500 m
100 m
200 m
30 m
800 m
150 m
800 m
200 m
150 m
800 m

V tabeli navedene oddaljenosti se lahko zmanjšajo, če obstaja zaščita pred nezaželenim
opraševanjem (npr. posevek visokih rastlin ali pas gozda).
3/10
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2. Sortna pristnost in čistost
Semenski posevki sareptske gorjušice, črne gorjušice, navadne konoplje, barvilnega
rumenika, navadne kumine, bombaževca, hibridnih sort sončnice in navadne ogrščice morajo
ustrezati naslednjim zahtevam.
2.1 Pri sareptski gorjušici, črni gorjušici, navadni konoplji, barvilnem rumeniku, navadni
kumini in bombaževcu največje dovoljeno število rastlin, ki očitno ne pripadajo sorti, ne sme
presegati:
- 1 rastline na 30 m2 v posevku osnovnega semena in
- 1 rastline na 10 m2 v posevku certificiranega semena.
2.2 Pri hibridnih sortah sončnic največji delež rastlin, ki očitno ne pripadajo samooplodni
liniji ali starševski komponenti, ne sme presegati:
a) pri pridelavi osnovnega semena:
- samooplodne linije
- dvolinijskega hibrida:
1. moške starševske komponente, to so rastline, ki prašijo cvetni prah,
ko ima 2 % ali več rastlin ženske starševske komponente cvetove,
ki so sposobni oploditve
2. ženske starševske komponente

0,2 %,
0,5 %;

b) pri pridelavi certificiranega semena:
- moške starševske komponente, to so rastline, ki prašijo cvetni prah, ko
ima 2 % ali več rastlin ženske starševske komponente cvetove, ki so
sposobni oploditve
- ženske starševske komponente

0,5 %,
1,0 %.

0,2 %,

Pri pridelavi semena hibridnih sort sončnice morajo biti izpolnjene tudi naslednje zahteve in
pogoji:
(a) moške rastline prašijo dovolj cvetnega prahu, medtem ko ženske rastline cvetijo;
(b) če imajo ženske rastline brazde pestiča, ki so sposobne oploditve, delež ženskih rastlin, ki
so prašile ali prašijo cvetni prah, ne sme presegati 0,5 %;
(c) za pridelavo osnovnega semena skupni delež ženskih rastlin, ki očitno ne pripadajo
komponenti in ki so prašile ali prašijo cvetni prah, ne sme presegati 0,5 %;
(d) moško sterilna starševska komponenta se uporabi za pridelavo certificiranega semena
tako, da se uporabi moška starševska komponenta, ki vsebuje posebno linijo ali linije za
obnovitev moške fertilnosti, tako da bo vsaj ena tretjina rastlin, zraslih iz tako nastalega
križanja, imela cvetni prah, ki se zdi v vsakem pogledu normalen;
(e) če ni mogoče izpolniti pogoja iz prejšnje točke, se seme, pridelano iz moško sterilne
starševske komponente, pomeša s semenom, pridelanim z uporabo popolnoma moško
fertilne starševske komponente, če sta bili za pridelavo certificiranega semena hibridnih
sort sončnice uporabljeni moško sterilna ženska starševska komponenta in moška
starševska komponenta, ki ne obnavlja moške fertilnosti. Razmerje semena moško sterilne
in moško fertilne komponente ne sme presegati razmerja dva proti ena.

4/10
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2.3 Pri hibridih navadne ogrščice (Brassica napus), pridelanih z uporabo moške sterilnosti
največji delež rastlin, ki očitno ne pripadajo samooplodni liniji ali starševski komponenti, ne
sme presegati:
a) pri pridelavi osnovnega semena:
- samooplodne linije
- dvolinijskega hibrida:
1. moška starševska komponenta
2. ženska starševska komponenta

0,1 %,
0,1 %,
0,2 %;

b) pri pridelavi certificiranega semena:
1. moška starševska komponenta
0,3 %,
2. ženska starševska komponenta
1,0 %.
Moška sterilnost mora biti za pridelavo osnovnega semena vsaj 99 % in za pridelavo
certificiranega semena vsaj 98 %. Stopnja moške sterilnosti se oceni tako, da se pri cvetovih
pregleda odsotnost fertilnih prašnikov.
2.4 Hibridi Gossypium hirsutum in Gossypium barbadense:
a) pri posevkih za pridelavo osnovnega semena starševskih linij Gossypium hirsutum in
Gossypium barbadense mora biti sortna čistost ženske in moške starševske linije vsaj
99,8 %, ko ima 5 % ali več ženskih rastlin cvetove, ki so sposobni oploditve s cvetnim
prahom. Stopnja moške sterilnosti ženske starševske linije, ki semeni, se oceni tako,
da se pri cvetovih pregleda prisotnost sterilnih prašnikov, ki ne sme biti manjša od
99,9 %;
b) pri posevkih za pridelavo certificiranega semena hibridnih sort Gossypium hirsutum in
Gossypium barbadense mora biti sortna čistost ženske starševske linije, ki semeni, in
opraševalske starševske linije vsaj 99,5 %, ko ima 5 % ali več ženskih rastlin cvetove,
ki so sposobni oploditve s cvetnim prahom. Stopnja moške sterilnosti ženske
starševske linije, ki semeni, se oceni tako, da se pri cvetovih pregleda prisotnost
sterilnih prašnikov, ki ne sme biti manjša od 99,7 %.
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6
N
N

N
N
305
305

N
N

N
N
N
N

N
N

N
N

Skupaj
druge
vrste
rastlin 2
7
5
5

10
10
10
10
10
10
10
10
N
N

04
04
04
04
0
0

10
10

10
10

Raphan
us
raphani
strum
9
N
N

04
04
04
04

0
04

0
0

Avena
fatua, A.
sterilis,
Cuscuta
spp.3
8
0
0

2
5
N
N

2
5

2
5
2
5

2
5

2
5

10
N
N

Rumex
spp razen
R.
acetosella

N
N
N
N

N
N

N
N
N
N

N
N

N
N

11
N
N

Alopecu
rus
myosur
oides

N
N
N
N

N
N

N
N
N
N

N
N

N
N

12
N
N

Lolium
remotum

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem
v stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)

,
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6 10

10

10

10

10

Zdravstve
no stanje
in seme
Orobanch
e
13

Št.

85
85
75
75

85
85

99,9
99,7

98
98
98
98

85
85
85
85

99,79
999
P
P

O
C
Brassica nigra
O
črna gorjušica
C, T
Brassica rapa oljna repica
O
oljna repica za
C
seme

navadna krmna
ogrščica

98
98

85
85

4
70
70

(% od
čistega
semena)

98
98

(števil.
%)

1

Najmanjši
delež
čistega
semena
(utežni %)
5
99
99

Tehnična čistota

85
85

Kategor
ija

Kalivost
najmanj

1
2
3
Arachis
O
99,7
hypogea
C1, C2
99,5
zem. orešek
O
P
Brassica juncea
C
P
sareptska
gorjušica
Brassica napus navadna ogrščica
navadna oljna
O
99,99
ogrščica
C
99,79

Vrsta

Sortna
/vrstna
čistost
najmanj

Tabela 1.1: Zahteve za kakovost semena oljnic in predivnic

1. Seme mora izpolnjevati naslednje zahteve glede sortne čistosti, kalivosti, tehnične čistote in prisotnosti semena drugih vrst rastlin, vključno s
predenico (Orobanche spp.).

ZAHTEVE ZA KAKOVOST SEMENA

Priloga 2

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5281

(7)
(8)
(9)
(10)

(5)
(6)

99
99
99
98

85

928

928

928
80

99,0
P

99,77

99,07

99,7

98,0

97,5
99,0

98,0

99,7

99,0

C1, C2
O, C1,
C2
O

C

O

C1

C2, C3
O

C

O

C

98

98

98

98

98
98

98

0,3

0,3

N

N
N

N

N

N

N

N
N

N

N

10
10

04
04

N

N

N

04

255

N
N

N

N

N

N

N
N

04
04

04

04

0

0

0
0

N

15
255

15

15

5

5

5
15

5

0

04

255
10

N

04

5

5

2

N

N
N

N

N

N

N

N
N

N

N

N

2

N

N

N

4
N

4

4

N

N

N
N

N

3

N

N

N

N

N

2
N

2

2

N

N

N
N

N

N

N

N

10

10

10

10

10

6

sortno čistost se preveri predvsem pri poljskih pregledih semenskega posevka v skladu s pogoji iz priloge 1;
največja dovoljena vsebnost semena, navedena v stolpcu 7, vključuje semena iz stolpcev 8 do 12;
ugotavljanje semen predenice (Cuscuta spp.) po številu ni potrebno, razen če obstaja dvom glede izpolnjevanja zahtev iz stolpca 9;
prisotnost 1 semena predenice (Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase se ne šteje kot nečistota, če je drugi vzorec enake velikosti brez semena predenice
(Cuscuta spp.);
ugotavljanje skupnega deleža semena drugih vrst rastlin po številu ni potrebno, razen če obstaja dvom glede izpolnjevanja zahtev iz stolpca 8;
seme ne sme vsebovati semena pojalnika (Orobanche spp.), vendar se prisotnost 1 semena pojalnika (Orobanche spp.) v 100 g vzorcu semena ne šteje kot
nečistota, če drugi 200 g vzorec semena ne vsebuje nobenega semena pojalnika (Orobanche spp.);
ne velja za hibridne sorte;
pri sortah lanu za seme je najmanjša kalivost 85 % čistega semena;
pri hibridnih sortah navadne ogrščice je sortna čistost semena kategorije certificirano seme 90,0 %;
zahteve za zdravstveno stanje so navedene v 2. točki te priloge.

85

85

80

80

97

10

04

5
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Opombe:
(1)
(2)
(3)
(4)

Sinapis alba
bela gorjušica

Papaver
somniferum
vrtni mak

Linum
usitatissimum
navadni lan

98

85

99,5

O

70

N

N

Št.

Gossypium spp.
bombaževec
Helianthus
annuus
sončnica

80
80

P

98

O, C

75

P

98

C

75

P

O

5282 /

Glycine max
navadna soja

Carthamus
tinctorius
barv. rumenik
Carum carvi
navadna kumina

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

Oznake za kategorije semena:
- (O) osnovno seme;
- (C) certificirano seme;
- (C1) certificirano seme prve množitve;
- (C2) certificirano seme druge množitve;
- (C3) certificirano seme tretje množitve;
- (T) trgovsko seme;
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1.2 Seme hibridnih sort navadne ogrščice, pridelano z uporabo moške sterilnosti, mora
izpolnjevati naslednje zahteve:
(a)

seme mora biti zadosti sortno pristno in sortno čisto, kar se tiče sortnih lastnosti
komponent, vključno z obnovo moške sterilnosti oziroma fertilnosti;

(b)

najmanjša sortna čistost semena je:
- osnovno seme, ženska starševska komponenta
- osnovno seme, moška starševska komponenta
- certificirano seme

(c)

seme se potrdi kot certificirano seme, če se v uradni naknadni kontroli osnovnega
semena, ki poteka sočasno s pridelavo certificiranega semena ugotovi, da osnovno
seme izpolnjuje predpisane zahteve glede sortne pristnosti in sortne čistosti. Vzorci
osnovnega semena za uradno naknadno kontrolo morajo biti odvzeti na predpisan
način.
Pri osnovnem semenu hibridov se sortno čistost lahko ugotovi z ustreznimi
biokemijskimi metodami;

(d)

predpisane zahteve glede najmanjše sortne čistosti certificiranega semena iz točke
(b) se preverja v naknadni kontroli v predpisanem deležu uradno odvzetih vzorcev,
pri čemer se lahko uporablja biokemijske metode.

99,0%,
99,9%,
90,0%;

2. Zahteve glede zdravstvenega stanja semena oljnic in predivnic:
Tabela 2.1

Vrsta

1

Brassica napus
navadna ogrščica
Brassica rapa L.
var. silvestris
oljna repica
Cannabis sativa
navadna konoplja
Gossypium spp.
bombaževec
Helianthus annuus
sončnica
Linum usitatissimum
navadni lan
Sinapis alba
bela gorjušica

Škodljivi organizmi
Največji dovoljeni številski odstotek semena, okuženega s
škodljivimi organizmi (skupaj na stolpec)
Botrytis spp.
Alternaria spp.,
Platyedria
Ascochyta linicola,
gossypiella
Colletotirchum lini,
Fusarium spp.

Sclerotinia sclerotiorum
(največje dovoljeno
število sklerocijev ali
delčkov sklerocijev v
vzorcu, navedenem v
stolpcu 4 priloge 3)

2
N

3
N

4
N

5
102

N

N

N

52

5

N

N

N

N

N

1

N

5

N

N

102

5

51

N

N

N

N

N

52
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Opombe:
(1) pri lanu za seme največji delež semena, okuženega z Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola)
ne sme presegati 1 %;
(2) ugotavljanje sklerocijev ali delčkov sklerocijev rženih rožičkov (Sclerotinie sclerotiorum) po
številu ni potrebno, razen če obstaja dvom glede izpolnjevanja pogojev iz stolpca 5;
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti.
Pri semenu za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin je predpisana vrednost hkrati mejna
vrednost in trženje semena za ekološko pridelavo pri preseganju te vrednosti ni dovoljeno, ker
ga je treba tretirati s fitofarmacevtskim sredstvom.
Posebni standardi ali drugi pogoji, ki veljajo za zdravstveno stanje navadne soje:
(a) največje število podvzorcev v vzorcu, velikem najmanj 5000 semen na partijo, razdeljenim na
5 podvzorcev, za katere je bilo ugotovljeno, da so okuženi s Pseudomonas syringae pv.
glycinea, ne sme presegati 4. Če so v vseh petih podvzorcih odkrite sumljive kolonije, se
lahko za potrditev navedenih standardov ali pogojev uporabijo biokemični testi sumljivih
kolonij, izoliranih na posebnem mediju za vsak podvzorec;
(b) največje število okuženih semen z Diaporthe phaseolorum ne sme presegati 15 %;
(c) utežni odstotek anorganske primesi, kot je opredeljen v skladu z uveljavljenimi mednarodnimi
testnimi metodami, ne sme presegati 0,3 %;
(d) v semenskem posevke mora biti prisotnost organizmov Phialophora gregata in
Phyalophthora megasperma f. sp. glycinea na najnižji možni ravni

Priloga 3

PARTIJE SEMENA
Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti:
Tabela 1: Velikost partij semena in vzorcev za analizo kakovosti semena
Vrsta
1
Arachis hypogaea zemeljski orešek
Brassica juncea sareptska gorjušica
Brassica napus navadna ogrščica
Brassica nigra črna gorjušica
Brassica rapa L. var. silvestris oljna
repica
Cannabis sativa navadna konoplja
Carthamus tinctorius barvilni rumenik
Carum carvi navadna kumina
Glycine max navadna soja
Gossypium spp. bombaževec
Helianthus annuus sončnica
Linum usitatissimum navadni lan
Papaver somniferum vrtni mak
Sinapis alba bela gorjušica

Največja velikost
partije semena

Najmanjša velikost
vzorca iz
posamezne partije

(kg)

(g)

Velikost vzorca za
določanje števila primesi v
stolpcih od 7 do 12 tabele
1.1 in v stolpcu 5 tabele 2.1
iz priloge 2
(g)
4
1.000
40
100
40

2
30.000
10.000
10.000
10.000

3
1.000
100
200
100

10.000

200

70

10.000
25.000
10.000
30.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000

800
1.000
300
1.500
1.500
1.500
300
50
450

600
900
80
1.000
1.000
1.000
150
10
200

Največja velikost partije semena ne sme biti presežena za več kot 5 %.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o trženju semena krmnih rastlin
in pese

Na podlagi osmega, devetega in enajstega odstav‑
ka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, osmega odstav‑
ka 14. člena, tretjega odstavka 14.a člena, petega odstavka
15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka
22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka
36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
(Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in
41/09) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno sa‑
moupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen
resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena krmnih rastlin in pese
1. člen
V Pravilniku o trženju semena krmnih rastlin in pese (Ura‑
dni list RS, št. 2/05, 27/05, 100/05 in 4/09) se 1. člen spremeni
tako, da se glasi:
»1. člen

Uradni list Republike Slovenije
postopek uradne potrditve semena, zahteve glede sortne ali
vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril
kakovosti semena, zahteve glede pakiranja in označevanja,
druge pogoje za trženje s semenom krmnih rastlin in pese ter
postopek izvedbe naknadne kontrole semena, v skladu z:
– Direktivo Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o tr‑
ženju semena krmnih rastlin (UL L št. 125 z dne 11. 7. 1966, str.
2298), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2009/74/ES z
dne 26. junija 2009 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS,
66/402/EGS, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede botaničnih imen
rastlin, znanstvenih imen drugih organizmov in nekaterih prilog
k direktivam 66/401/EGS, 66/402/EGS in 2002/57/ES zaradi
novih znanstvenih in tehničnih dognanj (UL L št. 166 z dne
27. 6. 2009, str. 40) in
– Direktivo Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o
trženju semena pese (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str.
12), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2004/117/ES z
dne 22. decembra 2004 o spremembi Direktiv 66/401/EGS,
66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES v zvezi
s pregledi, ki se opravijo pod uradnim nadzorom, in enakovre‑
dnostjo semena, pridelanega v tretjih državah (UL L št. 14 z dne
18. 1. 2005, str. 18).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:

(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa za posamezne vrste krmnih rastlin in
pese kategorije semena ter za posamezno kategorijo seme‑
na krmnih rastlin in pese zahteve za pridelavo, podrobnejši

a) Trave (Poaceae):
- Agrostis canina L.
- Agrostis capillaris L.
- Agrostis stolonifera L.
- Agrostis gigantea Roth.
- Alopecurus pratensis L.
- Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex. J. Presl & C. Presl
- Bromus catharticus Vahl
- Bromus sitchensis Trin.
- Cynodon dactylon (L.) Pers.
- Dactylis glomerata L.
- Festuca arundinacea Schreber
Festuca filiformis Pourr.
- Festuca ovina L.
- Festuca pratensis Huds.
- Festuca rubra L.
- Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
- Lolium multiflorum Lam.
-

Lolium perenne L.
Lolium x boucheanum Kunth
Phalaris aquatica L.
Phleum nodosum L.
Phleum pratense L.
Poa annua L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
xFestulolium Asch. & Graebn.

»2. člen
(vrste krmnih rastlin in pese)
Vrste krmnih rastlin in pese so:

pasja šopulja;
lasasta šopulja;
plazeča šopulja;
orjaška šopulja;
travniški lisičji rep;
visoka pahovka;
čistilna stoklasa;
aljaška stoklasa;
prstasti pesjak;
navadna pasja trava;
trstikasta bilnica;
tankolistna bilnica
ovčja bilnica;
travniška bilnica;
rdeča bilnica;
raskavolistna bilnica;
mnogocvetna (laška) ljuljka (vključno z westerwold‑
sko ljuljko);
trpežna (angleška) ljuljka;
skrižana ljuljka;
vodna čužka;
bertolonijev mačji rep;
travniški mačji rep;
enoletna latovka;
podlesna latovka;
močvirska latovka;
travniška latovka;
navadna latovka;
rumenkasti ovsenec;
festulolium (hibridi, ki izhajajo iz križanja vrst iz rodu
Festuca z vrstami iz rodu Lolium);
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b) Metuljnice (Fabaceae):
Galega orientalis Lam.

krmna jastrebina

-

Hedysarum coronarium L.

medenica;

-

Lotus corniculatus L.

navadna nokota;

-

Lupinus albus L.

beli volčji bob;

-

Lupinus angustifolius L.

ozkolistni volčji bob;

-

Lupinus luteus L.

rumeni volčji bob;

-

Medicago lupulina L.

hmeljna meteljka;

-

Medicago sativa L.

lucerna;

-

Medicago x varia T. Martyn

pisana meteljka;

-

Onobrychis viciifolia Scop.

navadna turška detelja;

-

Pisum sativum L. (partim)

krmni grah;

-

Trifolium alexandrinum L.

aleksandrijska detelja;

-

Trifolium hybridum L.

hibridna detelja;

-

Trifolium incarnatum L.

inkarnatka;

-

Trifolium pratense L.

črna detelja;

-

Trifolium repens L.

bela (plazeča) detelja;

-

Trifolium resupinatum L.

perzijska (zasukanocvetna) detelja;

-

Trigonella foenum-graecum L.

sabljasti triplat;

-

Vicia faba L. (partim)

krmni bob;

-

Vicia pannonica Crantz

panonska grašica;

-

Vicia sativa L.

navadna grašica;

-

Vicia villosa Roth

kuštrava grašica;

c) Druge vrste krmnih rastlin:
-

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

koleraba, kavla;

-

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa
Thell. + var. viridis L.

krmni ohrovt;

-

Phacelia tanacetifolia Benth.

facelija;

-

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

oljna redkev;

d) Pesa:
-

Beta vulgaris L.

3. člen
V prvem odstavku 4. člena se točka e) spremeni tako,
da se glasi:
»e) trgovsko seme prstastega pesjaka (Cynodon dactylon), vodne čužke (Phalaris aquatica), enoletne latovke (Poa
annua), medenice (Hedysarium coronarium), navadne turške
detelje (Onobrychis viciifolia), sabljastega triplata (Trigonella
foenum‑graecum) in panonske grašice (Vicia pannonica), ki:
– je pridelano v imenu in na račun dobavitelja,
– je vrstno pristno,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti za kategorijo trgo‑
vsko seme iz priloge 2,
– je bilo v postopku uradne potrditve z uradnim pregle‑
dom organa za potrjevanje ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve
iz te točke oziroma je vzorčevalec ali laboratoriji pod uradnim
nadzorom s pregledom ugotovil, da so izpolnjene zahteve iz
te točke.«.
4. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po prejemu prijave iz 8. člena tega pravilnika se
opravijo poljski pregledi semenskega posevka. Poljske pregle‑
de pridelave osnovnega semena opravi organ za potrjevanje.

krmna pesa in sladkorna pesa.«.

Poljske preglede pridelave certificiranega semena opravi organ
za potrjevanje ali preglednik pod uradnim nadzorom. Poljske
preglede se opravlja v taki razvojni fazi semenskega posevka,
da je omogočena natančna presoja izpolnjevanja predpisanih
zahtev.«.
5. člen
V Prilogi 1 se v točki 1.1 A) v besedilu petega odstavka
besedilo »x Festulolium« nadomesti z besedilom »xFestulolium«.
6. člen
Priloga 2 in 3 se nadomestita z novima Prilogama 2 in 3,
ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-377/2009
Ljubljana, dne 30. marca 2010
EVA 2009-2311-0139
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister
Priloge
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»Priloga

Priloga 2

ZAHTEVE ZA KAKOVOST SEMENA

1
Agrostis canina
pasja šopulja
Agrostis capillaris
lasasta šopulja

75

2
75

(% od
čistega
semena) *a

90

Najmanjši
delež
čistega
semena
(utežni %)
3
90
0,3

Največji
delež drugih
vrst rastlin
skupaj
(utežni %)
4
0,3

Tehnična čistota

1

(št.
semen)
6
1

(št.
semen)
5
20
20

Elytrigi
a repens

Posamezn
a vrsta

0

(št. semen)
8
0

(št. semen)
7
1
1

Avena fatua
A. sterilis
Cuscuta spp.

Alopecurus
myosuroides

1

(št. semen)
9
1

Rumex spp. (razen R.
acetosella in R.
maritimus)

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v
stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)
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Vrsta

Kalivost
najmanj

2.1 Zahteve za kakovost semena trav za kategorijo osnovno seme

2. Seme mora izpolnjevati navedene zahteve glede kalivosti, tehnične čistote in prisotnosti semena drugih vrst rastlin.

Najmanjša sortno čistost se preverja predvsem pri poljskih pregledih semenskih posevkov, ki se opravljajo pod pogoji iz Priloge 1.

1. Minimalna sortna čistost semena:
- krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba (Vicia faba), kolerabe (Brassica napus var. napobrassica), krmnega ohrovta (Brassica
oleracea convar. acephala) in apomiktične sorte travniške latovke (Poa pratensis) je za kategorijo osnovno seme: 99,7 %;
- kolerabe (Brassica napus var. napobrassica) in krmnega ohrovta (Brassica oleracea convar. acephala) in apomiktične sorte travniške
latovke (Poa pratensis) je za kategorijo certificirano seme: 98%;
- krmnega graha (Pisum sativum) in krmnega boba (Vicia faba) je:
- za kategorijo certificirano seme prve množitve: 99 %,
- za certificirano seme druge množitve: 98 %;
- za kategorijo osnovno seme in certificirano seme krmne in sladkorne pese: 97 %.
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Agrostis gigantea
orjaška šopulja, bela
šopulja
Agrostis stolonifera
plazeča šopulja
Alopecurus pratensis
travniški lisičji rep
Arrhenatherum elatius
visoka pahovka
Bromus catharticus
čistilna stoklasa
Bromus sitchensis
aljaška stoklasa
Cynodon dactylon
prstasti pesjak
Dactylis glomerata
navadna pasja trava
Festuca arundinacea
trstikasta bilnica
Festuca filiformis
tankolistna bilnica
Festuca ovina
ovčja bilnica
Festuca pratensis
travniška bilnica
Festuca rubra
rdeča bilnica
Festuca trachyphyll
raskavolistna bilnica
xFestulolium
festulolium
Lolium multiflorum
mnogocvetna ljuljka
Lolium perenne
trpežna ljuljka
Lolium x boucheanum
skrižana ljuljka
90

90
75
90
97
97
90
90
95
85
85
95
90
85
96
96
96
96

80

75

70

75

75

75

70

80

80

75

75

80

75

75

75

75

80

75

5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

20
20*2
20*2
20*2
20*2
20*2
20*2
20*2
20*2
20*2
20*2
20*2
20*2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

5

5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

5

5

2

2

1

1
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0,3

0,3

0,3

5

20*2
5

5

20*1, *2

20

1

1

20

20

Št.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3
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96
96
96
85
85
85
85
85
75

80

80

80

75

75

75

75

75

70

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1
1
1
1
1
1
1

20*6
20*6
20*6
20*6
20*6
20*4

3
90
90

75

75

(utežni %)

2

(% od
čistega
semena) *a

Najmanjši
delež
čistega
semena

2,0

2,0

4

Skupaj

1,0

1,0

5

Posamezn
a vrsta

0,3

0,3

6

Elytrigi
a repens

0,3

0,3

7

Alopecurus
myosuroides

Največji dovoljeni delež semena drugih vrst rastlin
(utežni %)

Tehnična čistota

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

0

0

8

Avena fatua
A. sterilis,
Cuscuta spp.*b
(št. semen)

2*3

2*3

9

Rumex spp. (razen R.
acetosella in R.
maritimus)
(št. semen)

Največje dovoljeno število semen drugih
vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu
4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1
Agrostis canina
pasja šopulja
Agrostis capillaris
lasasta šopulja

Vrsta

Kalivost
najmanj

1

1

20

20

20

Št.

0,3

0,3

0,3

0,3
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2.2 Zahteve za kakovost semena trav za kategorijo certificirano seme

Phalaris aquatica
vodna čužka
Phleum bertolonii
bertolonijev mačji rep
Phleum pratense
travniški mačji rep
Poa annua
enoletna latovka
Poa nemoralis
podlesna latovka
Poa palustris
močvirska latovka
Poa pratensis
travniška latovka
Poa trivialis
navadna latovka
Trisetum flavescens
rumenkasti ovsenec
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Agrostis gigantea
orjaška šopulja
Agrostis stolonifera
plazeča šopulja
Alopecurus pratensis
travniški lisičji rep
Arrhenatherum elatius
visoka pahovka
Bromus catharticus
čistilna stoklasa
Bromus sitchensis
aljaška stoklasa
Cynodon dactylon
prstasti pesjak
Dactylis glomerata
navadna pasja trava
Festuca arundinacea
trstikasta bilnica
Festuca filiformis
tankolistna bilnica
Festuca ovina
ovčja bilnica
Festuca pratensis
travniška bilnica
Festuca rubra
rdeča bilnica
Festuca trachphylla
raskavolistna bilnica
xFestulolium
festulolium
Lolium multiflorum
mnogocvetna ljuljka
Lolium perenne
trpežna ljuljka
Lolium x boucheanum
skrižana ljuljka
Phalaris aquatica
vodna čužka
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90
75
90
97
97
90
90
95
85
85
95
90
85
96
96
96
96
96

80
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70
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70
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1,0
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1,0
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1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

10*3

0*7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5*3

5*3

5*3

5*3

5*3

5*3

5*3

5*3

5*3

5*3

5*3

2

10*3

0*7

0

5*3

5*3

2*3

2*3

0*7

0

0

0
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1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

1,0*1
0,5

0,3

1,0*1

1,0
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0,3

1,0

1,0

Št.

1,5

2,0

1,5

1,5

2,0

2,0

1,5

1,5

2,0

1,5

1,5

3,0

2,5

2,0

2,0
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96
85
85
85
85
85
75

80

75

75

75

75

75

70

0,3

1,0*5
1,0*5
1,0*5
1,0*1

2,0*5
2,0*5
2,0*5
3,0

0,3

1,0*5

2,0*5

0,3

0,3

0,3

0,3

1,0*5

2,0*5

0,3

0,3

1,0

1,0

1,5

1,5

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0*8

0

0

0

0

0

0

0

2*3

2*3

2*3

2*3

2*3

5*3

5

5

Posebni pogoji za seme kategorije trgovsko seme:
Pri kategoriji trgovsko seme se v tabeli 2.2 vrednosti v stolpcu 4 in 5 povečajo za 1 %.
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(1) največji predpisani utežni odstotek semen posamezne vrste se ne uporablja za semena Poa spp.;
(2) največja dovoljena prisotnost semena iz rodu latovk (Poa spp.) je do 80 semen latovke v predpisanem vzorcu semena in se ne šteje kot nečistota;
(3) določanje ni potrebno, razen če obstaja dvom, da pogoji niso izpolnjeni;
(4) največja dovoljena prisotnost do 20 semen latovke (Poa spp.), ki sodijo k vzorcu semena, se ne šteje kot nečistota;
(5) največja dovoljena prisotnost do 0,8% mase semena drugih vrst iz rodu latovk (Poa spp.), se ne šteje kot nečistota;
(6) ne velja za prisotnost drugih vrst iz rodu latovk (Poa spp.); največja dovoljena prisotnost drugih vrst iz rodu latovk (Poa spp.), je eno seme v 500 semenih
vzorca;
(7) skupaj največ dve semeni gluhega ovsa (Avena fatua) in jalovega ovsa (A. sterilis) v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec
enake mase brez semen teh vrst;
(8) prisotnost enega semena gluhega ovsa (Avena fatua) in jalovega ovsa (A. sterilis) v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec
dvakratne predpisane mase brez semena teh vrst.

Št.

(*a) vsa sveža in zdrava semena, ki ne kalijo po predhodni obdelavi, se štejejo za semena, ki so vzklila;
(*b) določanje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 8 Izjemi sta bertolonijev mačji rep
(Phleum nodosum) in travniški mačji rep (Phleum pratense)pri katerih je določanje predenice obvezno. Prisotnost enega semena predenice.) v vzorcu
predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če drugi vzorec enake velikosti ne vsebuje semen predenice (Cuscuta spp.);

96

80

5292 /

Opombe:

Phleum nodosum
bertolonijev mačji rep
Phleum pratense
travniški mačji rep
Poa annua
enoletna latovka
Poa nemoralis
podlesna latovka
Poa palustris
močvirska latovka
Poa pratensis
travniška latovka
Poa trivialis
navadna latovka
Trisetum flavescens
rumenkasti ovsenec
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1
Galega
orientalis krmna
jastrebina
Hedysarium
coronarium
medenica
Lotus
corniculatus
navadna nokota
Lupinus albus
beli volčji bob
Lupinus
angustifolius
ozkolistni volčji
bob
Lupinus luteus
ozkolistni volčji
bob
Medicago
lupulina
hmeljna
meteljka

Vrsta

3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

97

95

95

98

98
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97

Največji
delež
drugih
vrst rastlin
skupaj
(utežni %)

2

(utežni %)

Najmanjši
delež
čistega
semena

Tehnična čistota

0
0
0
0
0

0

0

0*1
0*1
0*1
0*2
0*2

0*2

0*1

5

2

2

2

3

2

2

7

(št. semen)

80

80

75

80

75

75

80

8

20

20

20

20

40

30

40

9

(% od
čistega
semena)

(% od
čistega
*a
semena)

*3

*3

*3

10

Druge zahteve
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20

20

6

(št. semen)

5

(št.
semen)

Največji
delež trdega
semena

Kalivost
najmanj

Kalivost

Št.

20

20

20

20

20

4

(št.
semen)

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v
vzorcu določenem v stolpcu 4 v prilogi 3 (skupaj na
stolpec)
Posamezn Melilotus
Avena fatua
Rumex spp.
a vrsta
spp.
A. sterilis
(razen R.
acetosella in
Cuscuta spp. R. maritimus)

2.3 Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo osnovno seme

Pri Poa annua se do skupaj največ 10 % mase semena drugih vrst Poa ne šteje za nečistoto.
Pri Poa spp., razen pri vrsti Poa annua, se do skupaj največ 3 % mase semen drugih vrst Poa ne šteje za nečistoto.
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Medicago sativa
lucerna
Medicago x
varia pisana
meteljka
Onobrychis
viciifolia
navadna turška
detelja
Pisum sativum
krmni grah
Trifolium
alexandrinum
aleksandrijska
detelja
Trifolium
hybridum
hibridna detelja
Trifolium
incarnatum
inkarnatka
Trifolium
pratense
črna detelja
Trifolium
repens
bela detelja
Trifolium
resupinatum
perzijska detelja
Trigonella
foenumgraecum
sabljasti triplat
Vicia faba
krmni bob
Vicia pannonica
panonska
grašica
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97
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5

5

3

3

3

2

2

3
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80

80

75

80
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N
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0
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0,3
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2

2
85
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Lupinus
angustifolius
ozkolistni volčji
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98

1,0
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semen drugih vrst rastlin v
vzorcu določenem v stolpcu 4
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Rumex spp.
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acetosella in
Cuscuta spp. R. maritimus)
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Druge zahteve
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Št.

Lupinus albus
beli volčji bob

1
Galega
orientalis
krmna
jastrebina
Hedysarium
coronarium
medenica
Lotus
corniculatus
navadna nokota

Vrsta

Najmanjši
delež
čistega
semena

Tehnična čistota

2.4 Zahteve za kakovost semena metuljnic za kategorijo certificirano seme, certificirano seme prve množitve, certificirano seme druge množitve
in trgovsko seme

Vicia sativa
navadna grašica
Vicia villosa
kuštrava grašica
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Trifolium
alexandrinum
aleksandrijska
detelja
Trifolium
hybridum
hibridna detelja
Trifolium
incarnatum
inkarnatka
Trifolium
pratense
črna detelja
Trifolium
repens
bela detelja

Pisum sativum
krmni grah
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0,5

2,5

95

98

1,5

1,5

97

1,0

0,3

0,3
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0,3

0,3
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Medicago x
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Onobrychis
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Medicago
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0,5*7

0,5
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(1) prisotnost enega semena medene detelje (Melilotus spp.) v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne predpisane mase
brez semen medene detelje (Melilotus spp.);
(2) določanje števila semen medene detelje (Melilotus spp.) ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 6;
(3) pri osnovnem semenu volčjega boba (Lupinus spp.) ne sme biti presežen 1% prisotnosti semena grenkega volčjega boba;
(4) prisotnost enega semena predenice.) v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če drugi vzorec enake mase brez semen predenice (Cuscuta spp.)
rumenega volčjega boba (Lupinus luteus), krmnega graha (Pisum sativum), krmnega boba (Vicia faba), panonske grašice (Vicia pannonica), navadne grašice
(Vicia sativa) ali kuštrave grašice (Vicia villosa) niso nečistote; pri trgovskem semenu panonske grašice (Vicia pannonica) velja najvišja vrednost do 6 utežnih
% za prisotnost prej omenjenih vrst;
(5) najvišja dovoljena prisotnost do 1,0 utežni % semena črne detelje (Trifolium pratense) se ne šteje kot nečistota;
(6) masa za določanje števila semen predenice (Cuscuta spp.) je dvakratna masa vzorca, določena za ustrezno vrsto v v stolpcu 4 v prilogi 3. Prisotnost 1
semena predenice (Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase se ne šteje za nečistoto, če je drugi vzorec dvakratne predpisane mase brez semen predenice
(Cuscuta spp.);
(7) najvišja dovoljena prisotnost do 0,5 utežnih % semen belega volčjega boba (Lupinus albus), ozkolistnega volčjega boba (Lupinus angustifolius L.);
(8) določanje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 6;

(*a) vsa sveža in zdrava semena, ki ne kalijo po predhodni obdelavi, se štejejo za semena, ki so vzklila;

Opombe:

Vicia villosa
kuštrava grašica

Vicia sativa
navadna grašica

Vicia pannonica
panonska
grašica

Trifolium
resupinatum
perzijska detelja
Trigonella
foenumgraecum
sabljasti triplat
Vicia faba
krmni bob
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5297

(% od
čistega
semena)

2
80

1
Brassica napus var.
napobrassica
koleraba

3
98

Najmanjši
delež čistega
semena
(utežni %)
Največji
delež
drugih
vrst rastlin
skupaj
(utežni %)
4
0,3

Tehnična čistota

5
20

6
N

7
N

8
0

9
2

Največje dovoljeno število semen drugih vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu 4 v
prilogi 3 (skupaj na stolpec)
Avena fatua
Rumex spp. (razen R.
Posamezna
Sinapis
Raphanus
A. sterilis
acetosella in R.
vrsta
arvensis
raphanistru
Cuscuta spp.
maritimus)
m
(št. semen)
(št. semen)
(št. semen)
(št. semen)
(št. semen)
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Vrsta

*a

Kalivost
najmanj

2.5. Zahteve za kakovost semena drugih vrst krmnih rastlin za kategorijo semena osnovno seme

Pri Hedysarium coronarium se do skupaj največ 1% mase semena Melilotus spp. ne šteje za nečistoto.
Pogoj pod opombo 5 se ne uporablja za Lotus corniculatus.
Pri Lupinus spp. je:
- najmanjša tehnična čistota 97%;
- odstotek po številu semen Lupinus spp. druge barve ne sme presegati:
- pri grenkem volčjem bobu 4%,
- pri drugih vrstah Lupinus spp. 2%.
Pri Vicia spp. se do skupaj največ 6 % mase semena Vicia pannonica, Vicia villosa ali sorodnih gojenih vrst v drugi ustrezni vrsti ne šteje za
nečistoto.
Pri Vicia pannonica, Vicia sativa in Vicia villosa je najmanjša tehnična čistota 97% mase semena.

Št.

Posebni pogoji za seme kategorije trgovsko seme:

5298 /

(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti.

(9) semena Rumex spp., razen Rumex acetosella in Rumex maritimus, ni treba določiti po številu, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju pogojev iz stolpca 7;
(10) prisotnost semen volčjega boba drugih barv ne sme presegati:
- pri grenkem volčjem bobu
2%;
- pri volčjem bobu, razen grenkega volčjega boba
1%;
(11) pri certificiranem semenu volčjega boba ne sme biti presežena prisotnost semena grenkega volčjega boba za več kot 2,5%.

Stran
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0,3

0,3
0,3

98

96

97

75

80

80

20

20

20

N

N

N

N

N

N

0

0

0

98

75

80

80

Brassica oleracea
convar. acephala
var. medullosa
krmni ohrovt

Phacelia
tanacetifolia
facelija

Raphanus sativus
var. oleiformis
oljna redkev

97

1,0

1,0

1,0

4
1,0

Skupaj

0,5

0,5

0,5

5
0,5

Posamezna
vrsta

0,3

0,3

0,3

6
0,3

Raphanus
raphanistru
m

0,3

0,3

0,3

7
0,3

Sinapis
arvensis

Največji dovoljeni delež semena drugih vrst rastlin
(utežni %)

Tehnična čistota

10

N

5

0*1, 2

0*3

9
5

Rumex spp. (razen R.
acetosella in R.
maritimus)
(št. semen)

0*1

8
0*1

Avena fatua
A. sterilis,
Cuscuta spp.
(št. semen)

Največje dovoljeno število semen drugih
vrst rastlin v vzorcu določenem v stolpcu
4 v prilogi 3 (skupaj na stolpec)

2

N

3
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96

3
98

(utežni %)

2
80

(% od
čistega
semena)

Najmanjši
delež čistega
semena

1
Brassica napus
var. napobrassica
koleraba

Vrsta

*a

Kalivost
najmanj

2.6. Zahteve za kakovost semena drugih vrst krmnih rastlin za kategorijo semena certificirano seme

Brassica oleracea
convar. acephala
var. medullosa
krmni ohrovt
Phacelia
tanacetifolia facelija
Raphanus sativus
var. oleiformis
oljna redkev

Uradni list Republike Slovenije

38 / 14. 5. 2010 /
Stran

5299

5300 /

Opombe:

(*a) vsa sveža in zdrava semena, ki ne kalijo po predhodni obdelavi, se štejejo za semena, ki so vzklila;

17/22

Št.

(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednost.

(1) določanje števila semen predenice (Cuscuta spp.) ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 8; prisotnost enega semena
predenice (Cuscuta spp.) v vzorcu predpisane mase ne predstavlja nečistote, če drugi vzorec enake mase ne vsebuje semen predenice (Cuscuta spp.);
(2) največ dve semeni gluhega ovsa (Avena fatua) in jalovega ovsa (A. ludoviciana, A. sterilis) v vzorcu predpisane mase ne predstavlja nečistote, če drugi
vzorec enake velikosti ne vsebuje semen teh vrst;
(3) določanje ni potrebno, razen če obstaja dvom o izpolnjevanju zahtev iz stolpca 8;

Stran
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0,5
1,0

0,3

0,3

0,3

C

O

C

1,0
0,5

0,3

C
68

68

73

73

75

75

80

80

68

68

73

73

5

Minimalni delež
normalnih kalitev
klobčičev
(v % vzkaljenih
klobčičev)

N

N

N

5*1

70*1
N

5*1

5

5

5

5

N

N

5*1

5*1

7

Največja vsebnost treh
ali več kličnih
klobčičev
(v % vzkaljenih
klobčičev)

70*1

70

70

90

90

N

N

58*1

58*1

6

Minimalni delež
enokaličnih
klobčičev
(v % vzkaljenih
klobčičev)

Kalivost

*2

*2

8

Ostale zahteve
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Opombe:
(*a) pri obloženem semenu obeh kategorij je izpolnjevanje ustreznih pogojev pregledano na uradno odvzetih vzorcih, iz dodelanega semena, ki je bilo delno
oluščeno (drgnjenje ali mletje), toda še ni bilo obloženo, brez vpliva na uradni pregled za ugotovitev tehnične čistote obloženega semena;

O

0,3
0,3

C

0,5

0,3

O

1,0

0,5

1,0

0,5

0,3

0,3

C

1,0

0,5

1,0

4

(utežni %)

Največja
vsebnost
neškodljivih
primesi *a

O

0,3

0,3

0,3

3

Največja
vsebnost
semen
drugih vrst
in nevarnih
primesi
(utežni %)

O

C

O

2

Kategorija

Št.

drugo seme

večklično seme
sort z več kot 85%
diploidov

obloženo seme

enoklično seme

sladkorna pesa

drugo seme

večklično seme
sort z več kot 85%
diploidov,
enoklično seme,
obloženo seme

krmna pesa

1
Beta vulgaris L. pesa

Vrsta

2.7 Zahteve za kakovost semena krmne in sladkorne pese
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5301

19/22

Št.

2.7.2 Seme pese se ne sme uporabiti v območjih brez rizomanije, razen če odstotek neškodljivih primesi ne presega 0,5%.«.

5302 /

2.7.1 Posebne zahteve za enoklično seme in obloženo seme:
(a) enoklično seme:
iz vsaj 90 % vzkaljenih semenskih klobčičev se razvije 1 rastlinica.
Delež semenskih klobčičev, ki razvijejo po 3 ali več rastlinic, naj ne bo večji od 5 %, upoštevajoč vzkaljene semenske klobčiče;
(b) obloženo seme sladkorne pese:
iz vsaj 70 % vzkaljenih semenskih klobčičev se razvije 1 rastlinica. Odstotek semenskih klobčičev, ki razvijejo po 3 ali več rastlinic, naj ne bo večji od 5 %,
upoštevajoč vzkaljene semenske klobčiče;
(c) obloženo seme krmne pese:
V primeru sort z odstotkom diploidov višjim od 85, naj vsaj 58 % vzkaljenih semenskih klobčičev razvije 1 rastlinico. V primeru vseh ostalih semen, naj vsaj
63 % vzkaljenih semenskih klobčičev razvije 1 rastlinico. Delež semenskih klobčičev, ki razvijejo po 3 ali več rastlinic, naj ne bo večji od 5 %, upoštevajoč
vzkaljene semenske klobčiče;

(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti;
Oznake za kategorije semena:
(O) osnovno seme;
(C) certificirano seme.

(1) velja za obloženo seme;
(2) zahteve glede zdravstvenega stanja so določene v točki 3 priloge 2 tega pravilnika;

Stran
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Stran
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3. Seme mora izpolnjevati naslednje zahteve glede zdravstvenega stanja
Kategorija
semena

Vrsta / škodljivi organizem
1

Predpisana
vrednost1

2

Mejna vrednost2

3

4

Pisum sativum krmni grah
pegavost (ožig) (Ascochyta spp.)
grahar (Bruchus pisorum) v 400 g semena

O

3

10

C1, C2

5

15

N

0

N

5

O

N

1

C1, C2

1

3

N

0

N

5

20

N

3

narcisina ogorčica (Ditylenchus dipsaci) v 300 semenih

3

Vicia faba krmni bob
bobov ožig (Ascochyta fabae)
bobar (Bruchus rufimanus) v 400 g semena

3

narcisina ogorčica (Ditylenchus dipsaci) v 300 semenih3

Beta vulgaris krmna pesa in sladkorna pesa
padavica sadik (Phoma betae, Fusarium spp.)

Opombe:
(1) pri preseganju predpisane vrednosti je treba seme tretirati z ustreznim in učinkovitim
fitofarmacevtskim sredstvom;
(2) pri preseganju mejne vrednosti trženje semena ni dovoljeno;
(3) pri insektih in ogorčici se vrednosti izražajo s številom organizmov v predpisani velikosti vzorca;
(N) ni predpisane zahteve oziroma mejne vrednosti.
Pri semenu za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin je predpisana vrednost hkrati mejna vrednost in
trženje semena za ekološko pridelavo pri preseganju te vrednosti ni dovoljeno, ker ga je treba tretirati s
fitofarmacevtskim sredstvom.

20/22
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Priloga 3

PARTIJE SEMENA
1. Največja velikost partije semena in najmanjši vzorec semena za analizo kakovosti

(v kg)

Najmanjša velikost
vzorca iz
posamezne partije
(g)

2

3

Velikost vzorca za
določanje števila primesi
v tabelah 2.1 do 2.6 iz
priloge 2
(g)
4

Agrostis canina pasja šopulja

10.000

50

5

Agrostis capillaris lasasta šopulja
Agrostis gigantea orjaška šopulja
Agrostis stolonifera plazeča šopulja

10.000
10.000
10.000

50
50
50

5
5
5

Alopecurus pratensis travniški lisičji rep
Arrhenatherum elatius visoka pahovka
Bromus catharticus čistilna stoklasa
Bromus sitchensis aljaška stoklasa
Cynodon dactylon prstasti pesjak
Dactylis glomerata navadna pasja trava
Festuca arundinacea trstikasta bilnica
Festuca filiformis tankolistna bilnica
Festuca ovina ovčja bilnica
Festuca pratensis travniška bilnica
Festuca rubra rdeča bilnica
Festuca trachyphylla raskavolistna
bilnica
xFestulolium festulolium
Lolium multiflorum mnogocvetna ljuljka
Lolium perenne trpežna ljuljka
Lolium x boucheanum skrižana ljuljka
Phalaris aquatica vodna čužka
Phleum nodosumi bertolonijev mačji rep
Phleum pratense travniški mačji rep
Poa annua enoletna latovka
Poa nemoralis podlesna latovka
Poa palustris močvirska latovka
Poa pratensis travniška latovka
Poa trivialis navadna latovka
Trisetum flavescens rumenkasti ovsenec

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

100
200
200
200
50
100
100
100
100
100
100
100

30
80
200
200
5
30
50
30
30
50
30
30

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

200
200
200
200
100
50
50
50
50
50
50
50
50

60
60
60
60
50
10
10
10
5
5
5
5
5

10.000

250

200

10.000
10.000
10.000
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000

1000
400
200
1.000
1.000
1.000
300
300
300

300
120
30
1.000
1.000
1.000
50
50
50

Vrsta
1

Največja velikost
partije semena

TRAVE

METULJNICE
Galega orientalis krmna jastrebina
Hedysarum coronarium medenica
- plod
- seme
Lotus corniculatus navadna nokota
Lupinus albus beli volčji bob
Lupinus augustifolius ozkolistni volčji bob
Lupinus luteus rumeni volčji bob
Medicago lupulina hmeljna meteljka
Medicago sativa lucerna
Medicago x varia pisana meteljka
Onobrychis viciifolia navadna turška detelja

21/22
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- plod
- seme
Pisum sativum krmni grah
Trifolium alexandrinum aleksandrijska
detelja
Trifolium hybridum hibridna detelja
Trifolium incarnatum inkarnatka
Trifolium pratense črna detelja
Trifolium repens bela detelja
Trifolium resupinatum perzijska detelja
Trigonella foenum-graecum sabljasti triplat
Vicia faba krmni bob
Vicia pannonica panonska grašica
Vicia sativa navadna grašica
Vicia villosa kuštrava grašica

Št.
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10.000
10.000
30.000
10.000

600
400
1.000
400

600
400
1.000
60

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30.000
30.000
30.000
30.000

200
500
300
200
200
500
1.000
1.000
1.000
1.000

20
80
50
20
20
450
1.000
1.000
1.000
1.000

10.000

200

100

10.000

300

100

10.000
10.000

300
300

40
300

20.000

600

-

Stran
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DRUGE VRSTE RASTLIN
Brassica napus var. napobrassica
koleraba
Brassica oleracea convar. acephala
krmni ohrovt
Phacelia tanacetifolia facelija
Raphanus sativus var. oleiformis oljna
redkev

PESA
Beta vulgaris L. krmna pesa, sladkorna
pesa

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

22/22

Stran

5306 /
1861.

Št.

38 / 14. 5. 2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih
pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega
materiala kmetijskih rastlin pod uradnim
nadzorom

Na podlagi osmega odstavka 22.a člena Zakona o se‑
menskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05
– uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister brez
resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politi‑
ko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih za opravljanje poljskih
pregledov, vzorčenj in testiranj semenskega
materiala kmetijskih rastlin pod uradnim
nadzorom
1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje poljskih pregledov,
vzorčenj in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin
pod uradnim nadzorom (Uradni list RS, št. 93/05 in 44/07) se
v drugem odstavku 4. člena besedilo »Vzorčenje semena«
nadomesti z besedilom »Ročno in avtomatsko vzorčenje se‑
mena«.
2. člen
V tretjem odstavku 10. člena se črta druga alinea.

ka.«.

3. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uprava poda soglasje k ceniku iz prejšnjega odstav‑

4. člen
V 15. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena se šteje, da vzorčevalec semena, glavni
analitik in analitik semena izpolnjuje zahteve za strokovno
usposobljenost iz tega člena, če deluje v okviru laboratorija, ki
pridobi akreditacijo Mednarodne zveze za testiranje semena
(v nadaljnjem besedilu: ISTA) v skladu z ISTA akreditacijskim
standardom za laboratorij.«.
5. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za laboratorij, ki pridobi akreditacijo ISTA v skladu
z ISTA akreditacijskim standardom za laboratorij, se šteje,
da izpolnjuje zahteve za prostorsko in tehnično opremljenost
laboratorija pod uradnim nadzorom.«.

va)«.

6. člen
Naslov 17. člena se spremeni tako, da se glasi »(prija‑

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prijavni obrazec za imenovanje je dostopen na sple‑
tni strani Uprave, ki ga na zahtevo pošlje prijaviteljem.«.
7. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uprava preveri izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika
in imenuje preglednike, vzorčevalce in laboratorije pod uradnim
nadzorom za obdobje enega leta.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V odločbi o imenovanju vzorčevalca Uprava navede
tudi, ali je vzorčevalec imenovan za ročno vzorčenje ali za
ročno in avtomatsko vzorčenje.«.
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8. člen
V drugem odstavku 19. člena se prva in druga alinea
spremenita tako, da se glasita:
»– vrsti imenovanja (preglednik, vzorčevalec (z navedbo
načina vzorčenja), laboratorij);
– imenovanih fizičnih in pravnih osebah: osebno ime
in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in se‑
dež;.«.
Tretja in četrta alinea se črtata.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uprava objavi seznam preglednikov, vzorčevalcev in
laboratorijev ter navede podatke iz prve, druge, četrte in pete
alinee prejšnjega odstavka v uradnem glasilu Uprave in na
spletni strani Uprave.«.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(obnova imenovanja)
(1) Uprava pregledniku obnovi imenovanje za štiri leta, če:
– redno opravlja poljske preglede;
– sodeluje vsaj vsako drugo leto na letnem srečanju pre‑
glednikov, ki ga organizira organ za potrjevanje;
– je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno,
da obstaja med pregledi preglednika in kontrolnimi pregledi
ujemanje v rezultatih pregledov;
– še izpolnjuje zahteve za imenovanje preglednika iz tega
pravilnika.
(2) Uprava vzorčevalcu obnovi imenovanje za štiri leta, če:
– redno opravlja vzorčenje semena;
– sodeluje vsaj vsako drugo leto na nadaljevalnem uspo‑
sabljanju vzorčenja semena, ki ga organizira organ za potrje‑
vanje;
– je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno,
da obstaja ujemanje v rezultatih analize kakovosti semena med
vzorci, ki jih je odvzel vzorčevalec, in uradno odvzetimi vzorci;
– še izpolnjuje zahteve za imenovanje vzorčevalca iz tega
pravilnika.
(3) Ne glede prejšnji odstavek se obnovi imenovanje za
štiri leta vzorčevalcem semena, ki delujejo v okviru laboratori‑
ja, ki pridobi akreditacijo ISTA v skladu z ISTA akreditacijskim
standardom za laboratorij.
(4) Uprava imenovanemu laboratoriju obnovi imenovanje
za štiri leta, če:
– analitiki semena redno opravljajo analizo kakovosti se‑
mena vrst, ki so navedene v imenovanju;
– sodeluje v letnem medlaboratorijskem primerjalnem
poskusu, ki ga organizira organ za potrjevanje in so rezultati
primerjave v okviru dovoljenih toleranc;
– je iz poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno,
da obstaja ujemanje v rezultatih analiz med analizami kako‑
vosti semena laboratorija in kontrolnimi analizami organa za
potrjevanje;
– presoja, ki jo enkrat letno opravi organ za potrjevanje,
izkaže, da laboratorij opravlja analize kakovosti semena na
predpisan način in pravilno izpolnjuje analizne izvide;
– analitiki sodelujejo vsaj vsako drugo leto na nadaljeval‑
nem tečaju analize kakovosti semena, ki ga organizira organ
za potrjevanje;
– še izpolnjuje zahteve za imenovanje laboratorija iz tega
pravilnika.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek, se pri laboratoriju, ki
pridobi akreditacijo ISTA v skladu z ISTA akreditacijskim stan‑
dardom za laboratorij, obnovi imenovanje za štiri leta, če je iz
poročila o nadzoru organa za potrjevanje razvidno, da obstaja
ujemanje v rezultatih analiz med analizami kakovosti semena
laboratorija in kontrolnimi analizami organa za potrjevanje.
(6) Stroške presoje iz četrte alinee četrtega odstavka tega
člena nosi imenovani laboratorij v skladu s cenikom organa za
potrjevanje.«.
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10. člen
V prvem odstavku 24. člena se druga alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– po uradni dolžnosti, če preglednik, vzorčevalec ali
laboratorij pred potekom roka iz prvega, drugega, tretjega, četr‑
tega ali petega odstavka prejšnjega člena preneha izpolnjevati
zahteve za obnovo imenovanja.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Preglednik, vzorčevalec ali laboratorij iz prejšnjega
odstavka se lahko ponovno prijavi za imenovanje šele po
preteku enega leta od pravnomočne odločbe o razveljavitvi
imenovanja. Pregledniki in vzorčevalci morajo v tem primeru
ponovno opraviti osnovno usposabljanje.«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2010
Ljubljana, dne 30. marca 2010
EVA 2010-2311-0033
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister

1862.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja
vinogradov in izpada dohodka v vinskem
letu 2009/2010, in predvidenem deležu
sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009

Na podlagi 32.b člena Uredbe o ureditvi trga z vinom
(Uradni list RS, št. 69/08, 77/08 in 27/09) izdaja minister brez
resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politi‑
ko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vrednostih,
potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov
prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka
v vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu
sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009
1. člen
V Pravilniku o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje pri‑
znanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka
v vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu sofinanci‑
ranja v vinskem letu 2008/2009 (Uradni list RS, št. 23/09) se
povsod v prilogi 1 besedilo »gostota na ha neto površine« na‑
domesti z besedilom »gostota izračunana iz povprečnih razdalj
sajenja v vrsti in med vrstami«.
Tabela iz točke B) se nadomesti z novo tabelo, ki je kot
priloga sestavni del tega pravilnika.
2. člen
V prilogi 2 se v tretji točki besedilo »neto površine« nado‑
mesti z besedilom »pri čemer je gostota izračunana iz povpreč‑
nih razdalj sajenja v vrsti in med vrstami«.

Št.
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-30/2009/4
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EVA 2010-2311-0106
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister
PRILOGA:
TERASE
Nagib
Ukrep:
11‑25% 26‑35% 36‑55% nad 55%
Priprava zemljišča
11.121 12.110 17.965 33.560
Postavitev opore
9.229
8.214
7.426
6.993
Posaditev cepljenk
z gostoto*:
– 3200‑4600 trsov/ha 9.110
8.034
7.070
6.336
– nad 4600 trsov/ha
11.113
9.801
8.624
7.743
Naprava ozkih teras
‑
4.603
8.172
9.238
* gostota izračunana iz povprečnih razdalj sajenja v vrsti
in med vrstami

1863.

Odredba o seznamu registriranih
fitofarmacevtskih sredstev v Republiki
Sloveniji

Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja
minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in re‑
gionalno politiko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o seznamu registriranih fitofarmacevtskih
sredstev v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta odredba določa seznam registriranih fitofarmacevtskih
sredstev v Republiki Sloveniji.
2. člen
Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za promet
in uporabo v Republiki Sloveniji, so navedena v Prilogi, ki je
sestavni del te odredbe.
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba
o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/09 in 91/09).
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2010/3
Ljubljana, dne 9. aprila 2010
EVA 2010-2311-0032
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister
Priloga

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

Zap.

št.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Priloga

AMID THIN W

ALVERDE

N, Xn
Xi

38083090 alfanaftil acetamid (NAD)
(8,40%)

Xi

/

/

Xn

Xn

N, T

N, Xi

Xn

38081090 metaflumizon (24,00%)

38082015 fosetil-Al (80,00%)

38081090 kalijev oleat (0,150%)

38081090 kalijev oleat (4,90%)

38089090 metaldehid (5,00%)

38083011 propakvizafop (10,00%)

38083023 linuron (45,00%)

38083021 pendimetalin (40,00%)

38081040 pirimifos-metil (50,00%)
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ISAGRO

BASF SE

BAYER CS

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

KOLLANT

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

327-02-262/02
327-02-223/03
327-02-133/01/12

327-02-303/01
327-02-374/04/3
327-02-303/01/10
327-02-303/01/12
spr.
spr.
spr.
spr.
BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

reg.
spr.
spr.

327-02-277/02/R
327-02-277/02/8
327-02-242/00/5

reg.
spr.
spr.
UNICHEM d.o.o.

3433-415/07/8

21.5.2012

27.03.2003
26.11.2004
21.11.2005
27.11.2009

327-02-277/02
327-02-277/02/7
327-02-242/00/5

reg.
spr.
spr.

UNICHEM d.o.o.

reg.

25.11.2012

28.01.2003
08.11.2007
27.11.2009

3433-409/07/2
3433-409/07/6
327-02-261/03/25

20.12.2002
24.07.2003
27.11.2009

5.11.2009

28.01.2003
08.11.2007
27.11.2009

04.07.2007
27.06.2008
27.11.2009

13.12.2011

5.11.2012

25.11.2012

8.12.2010

26.1.2011
reg.
spr.
spr.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

16.03.2001
24.07.2003
27.11.2009

327-02-127/01
327-02-223/03
327-02-127/01/3

13.4.2017

reg.
spr.
spr.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGAN CHEMICAL
MAN.

13.04.2007
27.11.2008

11.2.2018

reg.
spr.
spr.
spr.

11.2.2008

25.1.2012

08.03.2002
24.07.2003
27.11.2009
02.02.2010

327-02-284/01
327-02-219/03
327-02-284/01/5
327-02-284/01/7

pod.
raz.
spr.
spr.
spr.

3433-493/06/12

17.9.2017

17.09.2007
16.10.2007
27.06.2008
27.11.2009
02.02.2010

327-02-176/02/7
327-02-176/02/6
327-02-176/02/12
327-02-176/02/14
327-02-176/02/16

reg.
spr.
spr.
spr.

reg.

22.1.2012

20.02.2002
24.07.2003
04.04.2007
27.11.2009

odločbe
327-02-256/00
327-02-217/03
327-02-250/01/7
327-02-206/02/8

odločbe***

327-02-406/04/12
327-02-406/04/14

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

Datum
prenehanja
veljavnosti

Številka

Datum
izdaje
odločbe

Vrsta

pod.
spr.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGAN CHEMICAL
MAN.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.,
METROB, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF SE

Proizvajalec
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ALIETTE FLASH

AKTIV - R

AKTIV

AGROSAN B - POLŽOMOR

AGIL 100 EC

AFALON

ACTIVUS 40 WG

ACTELLIC 50 EC

N

Xn

nevarnosti

Skupina

Št.

38081090 tiametoksam (25,00%)

38082060 dimetomorf (9,00%)
38082030 mankozeb (60,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5308 /

ACTARA 25 WG

ACROBAT MZ WG

Ime sredstva

Stran
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Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Zap.

št.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ASEF 3V1

N, Xn

/

38082050 ciprokonazol (16,00%)
38082050 propikonazol (25,00%)

38083011 MCPA (0,490%)
38083011 mekoprop - P (0,280%)

Xn

Xn

38082060 fenpropidin (27,50%)
38082050 propikonazol (12,50%)

38089090 metaldehid (5,00%)

N, Xn

/

38082080 izolat M-10 glive
Ampelomyces quisqualis (58,00%)

38083027 tepraloksidim (5,00%)

4

38081090 klofentezin (50,00%)

N, Xn

N, Xn

38082080 cimoksanil (6,00%)
38082030 propineb (70,00%)

38082030 propineb (70,00%)

N, Xn

N, Xn

38082080 azoksistrobin (8,00%)
38082080 klorotalonil (40,00%)

38082030 propineb (70,00%)

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082080 azoksistrobin (20,00%)
38082050 ciprokonazol (8,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

8.3.2016

19.12.2010

08.03.2006
27.06.2008
19.12.2000
09.08.2001
24.07.2003
07.05.2004
27.11.2009

327-02-41/00/21
327-02-41/01/25
327-02-221/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-221/00/2
327-02-284/01/5
3433-467/07/2
3433-467/07/5

reg.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.

SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

14.5.2017

14.12.2011

14.05.2007
27.11.2009
28.01.2002
24.07.2003
04.02.2005
26.02.2008
27.11.2009

327-02-584/05/10
327-02-176/02/14
327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-272/00/7
3433-81/08/2
327-02-272/00/15

reg.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
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SYNGENTA AGRO d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA

KOLLANT

SYNGENTA

BASF SE

8.12.2010

12.2.2011

17.04.2001
24.07.2003
17.03.2008
08.04.2009
27.11.2009
327-02-133/01
327-02-223/03
327-02-133/01/7
327-02-133/01/11
327-02-133/01/12
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

14.01.2008
27.06.2008

3.3.2011

06.03.1998
25.07.2001
03.03.2008
27.11.2009
SFS 8045
327-02-252/01
3433-165/07/3
327-02-133/01/12

reg.
spr.
zač.
spr.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

14.12.2019

14.12.2009

327-02-195/02/5

pod.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

INTRACHEM Bio Italia
S.p.A., Grassobbio
(BG), Italija

28.2.2014

08.03.2004
04.10.2007
27.06.2008
06.03.2009
27.11.2009

327-02-303/02/14
327-02-303/02/18
327-02-303/02/19
327-02-303/02/20
327-02-329/04/19

pod.
spr.
spr.
zač.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

14.12.2019

14.12.2009

327-02-43/04/5

6.5.2019

15.2.2016

Datum
prenehanja
veljavnosti

pod.

6.5.2009

15.2.2006

Datum
izdaje
odločbe

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

3433-604/08/5

327-02-164/04/9

odločbe

Številka

reg.

reg.

odločbe***

Vrsta

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

ARTEA PLUS

ARION +

ARCHER TOP 400 EC

ARAMO 50

AQ - 10

APOLLO 50 SC

ANTRACOL WG 70

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL

AMISTAR OPTI

AMISTAR EXTRA

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5309

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Xn

38082030 propineb (45,50%)
38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (17,50%)

3

4

38083027 glufosinat-amonijeva sol
(15,00%)

Xn

38083027 bentazon (33,30%)
38083011 diklorprop - P (23,30%)

38083027 dazomet (98,00%)

Xn

38083027 bentazon (48,00%)

/

/

38081090 tiametoksam (0,0100%)
38081090 abamektin (0,0015%)

38083023 dikamba - sol (48,00%)

/

/

38081090 tiametoksam (1,20%)

38081090 tiametoksam (1,20%)

N, Xi

COMPO GmbH&Co. KG,
METROB, d.o.o.

COMPO GmbH&Co.
KG

4/29

BAYER CS

CHEMTURA EUROPE Ltd.

KANESHO SOIL
TREATMENT
SPRL/BVBA

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

BASF SE

BASF SE

SYNGENTA

BAYER CS

COMPO GmbH&Co. KG

COMPO GmbH&Co. KG,
METROB, d.o.o.

COMPO GmbH&Co.
KG

COMPO GmbH&Co.
KG

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA

BASF SE

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

distributer

Zastopnik,

18.8.2016

31.12.2010

30.9.2011

13.01.1998
26.07.2005
11.01.2008
18.03.2008
27.11.2009
23.12.2009
09.04.1996
01.04.2003
26.11.2004
03.03.2008
27.11.2009

SFS 8005
327-02-331/05/3
327-02-331/05/7
327-02-331/05/9
327-02-331/05/10
327-02-331/05/11
SFS 6064
327-02-71/03/4
327-02-374/04/3
327-02-450/05/4
327-02-321/04/7

reg.
spr.
zač.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

25.2.2019
18.08.2006
27.11.2009

25.2.2009
327-02-155/05/4
327-02-155/05/8

3433-430/06/11
pod.
spr.

reg.

327-02-231/05/9
327-02-349/04/12

pod.
spr.

15.2.2016

8.6.2011

08.08.2001
16.06.2003
24.07.2003
07.05.2004
04.10.2007
27.11.2009
327-02-231/01
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-231/01/3
327-02-231/01/6
327-02-321/04/7
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.

15.02.2006
27.11.2009

10.12.2019

5.3.2019

5.3.2019

10.12.2009

5.3.2009

5.3.2009

3433-465/07/6

3433-14/08/4

3433-12/08/4

reg.

reg.

reg.

3433-58/06/12
327-02-176/02/14

reg.
spr.

16.10.2010

11.2.2011

22.02.2000
24.07.2003
11.02.2008
27.06.2008
27.11.2009

327-02-43/00
327-02-217/03
327-02-559/05/6
327-02-559/05/7
327-02-206/02/8

reg.
spr.
zač.
spr.
spr.
16.10.2007
27.11.2009

27.3.2016

Datum
prenehanja
veljavnosti

27.03.2006
27.11.2009

Datum
izdaje
odločbe

327-02-5/04/12
327-02-329/04/19

odločbe

Številka

reg.
spr.

odločbe***

Vrsta
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BASTA-15

BASAMID GRANULAT

BASAGRAN DP-P

BASAGRAN 480

BANVEL 480 S

BAKRENI ANTRACOL

AXORIS SPREJ

AXORIS PALČKE

AXORIS GRANULAT

38083027 pinoksaden (5,00%)

Xi

38082080 cimoksanil (4,80%)
38082030 metiram (57,00%)

BAYER CS

Proizvajalec

Št.

AXIAL

N

nevarnosti

Skupina

38083013 propoksikarbazon
(70,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5310 /

AVISO DF

ATTRIBUT 70 SG

Ime sredstva

Stran
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Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

Zap.

št.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

38081010 piretrin (0,0750%)

BIO PLANTELLA FLORA
KENYATOX VERDE

/

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
sulfata (20,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
sulfata (20,00%)

BOOM EFEKT

BORDOJSKA BROZGA
CAFFARO

BORDOJSKA BROZGASCARMAGNAN
Xi

CLAREX GOLOB & CO.
d.n.o.

KZ KRKA z.o.o.

PINUS TKI d.d.

19.1.2017

21.6.2010

14.11.2010

19.01.2007
27.11.2009
21.06.2000
17.05.2002
24.07.2003
16.03.2004
27.11.2009
14.11.2000
24.07.2003
16.03.2004
27.11.2009

327-02-53/00
327-02-40/02
327-02-225/03
327-02-53/00/2
327-02-53/00/8
327-02-21/00
327-02-224/03
327-02-21/00/2
327-02-21/00/4

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.

14.12.2019

14.12.2009

22.11.2010

23.10.2010

4.6.2014

30.10.2019

327-02-248/03/17
327-02-248/03/31

3433-511/09/4

22.11.2000
27.11.2009

04.04.2001
24.07.2003

01.06.2004
08.11.2007
27.11.2009

30.10.2009

22.4.2015

pod.
spr.

reg.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

327-02-220/00
327-02-218/03

reg.
spr.

327-02-237/00
327-02-242/00/5

327-02-359/01/14
327-02-359/01/22
327-02-430/02/11

pod.
spr.
spr.

reg.
spr.

3433-43/09/4

22.04.2005
27.11.2009

21.3.2011

31.03.1998
26.03.2007
21.03.2008
16.11.2009
25.03.2010

SFS 8055
327-02-306/03/2
327-02-306/03/5
327-02-306/03/6
327-02-306/03/11
327-02-108/03/7
327-02-329/04/19

13.7.2010

20.2.2013

31.12.2010

Datum
prenehanja
veljavnosti

13.7.2007

15.04.2003
27.11.2009

21.03.1997
23.04.2004
28.06.2006
02.02.2007
30.12.2009

Datum
izdaje
odločbe

3433-421/07/3

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.
zač.
spr.
raz.

reg.nuj.

327-02-292/02
327-02-27/02/18

SFS 7045
327-02-192/04/1
327-02-192/04/2
327-02-192/04/9
327-02-192/04/14

reg.
spr.
spr.
spr.+pod.
spr.
reg.
spr.

odločbe

Številka

odločbe***

Vrsta

UNICHEM d.o.o.

BIOTEH d.o.o., Ljubljana

UNICHEM d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.,
METROB, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

distributer

Zastopnik,
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SCARMAGNAN

ISAGRO

PINUS TKI d.d.

BAYER CS

UNICHEM d.o.o.

COPYR

COPYR, UNICHEM
d.o.o.

UPL

BAYER CS

NUFARM

BASF SE

UPL

BASF SE

Proizvajalec

Št.

Xi

N, Xn

/

/

38081090 tiakloprid (24,00%)

38089090 poliizobutilen (100,00%)

BIOTOLL DERATIZACIJSKO
LEPILO

BISCAYA

38081010 piretrin (0,0750%)

BIOTIP Ubij me nežno

/

N, Xi

38083027 etofumesat (11,50%)
38083017 fenmedifam (7,50%)
38083017 desmedifam (1,50%)

BETASANA TRIO SC

BETANAL EXPERT

N

N, Xn

38082080 boskalid (25,02%)
38082030 piraklostrobin (12,80%)

38083017 desmedifam (7,10%)
38083017 fenmedifam (9,10%)
38083027 etofumesat (11,20%)

N, Xi

38083017 desmedifam (8,25%)
38083017 fenmedifam (8,25%)

4

3

nevarnosti

Skupina

38082040 karbendazim (50,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38081090 parafinsko olje (98,00%)

BELO OLJE - FRUTAPON

BELLIS

BEETUP COMPACT SC

BAVISTIN-FL

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5311

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

N, Xn

Xn

38083027 bentazon (32,00%)
38083023 dikamba (9,00%)

38082080 boskalid (50,00%)

Xn

38081090 tiakloprid (48,00%)

N

N, Xn

38083027 mezotrion (48,00%)

N, Xn

38082030 metiram (55,00%)
38082030 piraklostrobin (5,00%)

4

N

/

38083027 metazaklor (40,00%)

38083027 metazaklor (50,00%)

38082050 propikonazol (25,00%)

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,00%)

6/29

BASF SE

BASF SE

BAYER CS

SYNGENTA

BASF SE

BASF SE

BASF SE

MAKHTESHIM-AGAN

PINUS TKI d.d.

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

Goldschmidt, Nemčija

30.3.2017

12.3.2017

31.12.2013

31.12.2010

30.03.2007
27.11.2009
12.03.2007
17.12.2007
30.04.2008
07.10.2008
06.02.2009
18.03.2009
21.05.1999
24.07.2003
22.04.2004
16.04.2009
27.11.2009
17.09.2004
05.06.2007
03.06.2009
27.11.2009

327-02-397/04/8
327-02-176/02/14
327-02-43/02/21
3433-469/07/3
327-02-43/02/27
327-02-43/02/28
3433-469/07/8
327-02-43/02/33
SFS 9076
327-02-217/03
327-02-204/04/1
327-02-204/04/6
327-02-206/02/8
327-02-352/02/9
327-02-352/02/14
327-02-352/02/19
327-02-352/02/23

pod.
spr.
pod.
reg.nuj.
reg.nuj.
spr.
reg.nuj.
spr.
reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
reg.
zač.
zač.
zač.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.,
METROB, d.o.o.

8.4.2019

10.9.2014

SYNGENTA AGRO d.o.o.

8.4.2009

10.9.2009

27.11.2010

3.4.2018

4.1.2011

21.9.2016

11.2.2018

18.8.2016

29.5.2017

Datum
prenehanja
veljavnosti

3433-213/07/13

3433-434/07/10

13.01.1998
04.07.2007
27.11.2007
28.11.2007
27.11.2009
SFS 8004
3433-405/07/3
3433-469/06/4
3433-405/07/7
327-02-206/02/8

reg.
raz.
zač.
raz.
spr.
reg.

3.4.2008

4.1.2010

21.9.2006

11.2.2008

18.08.2006
27.11.2009

327-02-235/02/12

3433-483/09/9

327-02-158/03/8

327-02-237/02/7

327-02-362/05/5
327-02-155/05/8

29.05.2007
27.11.2009

Datum
izdaje
odločbe

pod.

par.

pod.

pod.

reg.
spr.

odločbe
327-02-473/05/12
327-02-176/02/14

reg.
spr.

Številka

odločbe***

Vrsta

reg.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

VELOX d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,
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CANTUS

CAMBIO

CALYPSO SC 480

CALLISTO 480 SC

CABRIO TOP

BUTISAN 400 SC

BUTISAN - S

BUMPER 25 EC

BUMEX

N, Xn

N, Xn

38083027 bromoksinil oktanoat
(32,75%)

38081010 beta-ciflutrin (2,50%)

N, Xn

38089090 polieter-polimetilsiloksankopolimer (100,00%)

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

BULLDOCK EC 25

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38083017 prosulfokarb (80,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5312 /

BROMOTRIL 225 EC

BREAK THRU S 240

BOXER

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Zap.

št.

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

38081090 acetamiprid (4,00%)

38081090 acetamiprid (0,500%)

38081090 acetamiprid (0,0005%)

38081090 acetamiprid (0,0005%)

38082040 tiabendazol (1,000%)

CELAFLOR CAREO
KOMBINIRANE PALČKE

CELAFLOR CAREO
KONCENTRAT

CELAFLOR CAREO
RAZPRŠILO PROTI
ŠKODLJIVCEM

CELAFLOR CAREO SPRAY
PROTI ŠKODLJIVCEM

CELAFLOR WUND-BALSAM
PLUS

CHESS 50 WG

N, Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (50,00%)

Xn

Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (24,40%)

38081090 pimetrozin (50,00%)

Xi

38083027 klomazon (36,00%)

/

/

/

/

/

SILK, d.o.o.

SILK, d.o.o.

SILK, d.o.o.

SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

27.02.2003
16.03.2004
30.01.2006
30.01.2006
27.11.2009

327-02-25/00
327-02-25/00/2
327-02-397/05/7
327-02-397/05/6
327-02-25/00/6
327-02-336/02
327-02-336/02/2
327-02-284/01/5

pod.
spr.
raz.
raz.
spr.
reg.
spr.
spr.

06.06.2003
07.05.2004
27.11.2009

10.01.2002
24.07.2003
27.11.2009

327-02-281/01
327-02-223/03
327-02-25/00/6

reg.
spr.
spr.

12.7.2007

18.9.2009

13.04.2007
27.11.2009

13.04.2007
27.11.2009

13.04.2007
27.11.2009

04.12.2006
27.11.2009

04.12.2006
27.11.2009

3433-422/07/2

3433-68/08/5

3433-434/06/5
3433-406/06/10

3433-435/06/3
3433-406/06/10

3433-442/06/3
3433-406/06/10

3433-406/06/7
3433-406/06/10

3433-407/06/3
3433-406/06/10

21.09.2007
27.11.2009

reg.nuj.

reg.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.
spr.

3433-419/06/6
327-02-176/02/14

31.10.2011

23.12.2012

6.6.2011

12.7.2010

18.9.2019

13.4.2017

13.4.2017

13.4.2017

4.12.2016

4.12.2016

21.9.2017

8.12.2010

08.12.2005
26.03.2007
27.06.2008

327-02-53/01/10
327-02-53/01/13
327-02-53/01/15

pod.
spr.
spr.
reg.
spr.

21.3.2011

24.10.2003
21.03.2008
27.11.2009

odločbe

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-343/02/4
327-02-343/02/6
327-02-343/02/7

Datum
izdaje
odločbe

reg.
zač.
spr.

Številka

odločbe***

Vrsta
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SYNGENTA

NUFARM

NUFARM

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft M.B.H.,
SILK, d.o.o.

SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

STÄHLER
INTERNATIONAL
GMBH & Co. KG,
Nemčija
FMC Chemical sprl,
Belgija

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BIOTEH d.o.o., Ljubljana

METROB, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

SYNGENTA

KOLLANT

Andermatt Biocontrol

Proizvajalec

Št.

CHAMPION 50 WP

CHAMP FORMULA 2 FLO

CENTIUM 36 CS

38081090 acetamiprid (4,00%)

CELAFLOR CAREO
GRANULAT
/

N

38083023 prosulfuron (5,00%)
38083023 dikamba (50,00%)

CASPER

/

nevarnosti

Skupina

Xn

38081090 granulozni virus
Adoxophyes orana (1,000%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38089090 metaldehid (5,00%)

CARAKOL

CAPEX

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5313

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

CUPRABLAU-Z ULTRA

N, Xi

N, Xn

Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (35,00%)
38082015 cink (2,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (35,00%)
38082015 cink (2,00%)

F, N

38082080 kvinoksifen (25,00%)

38081090 tiametoksam (70,00%)

N

Xn

38083015 diflufenikan (10,00%)
38083023 izoproturon (50,00%)

38081090 tiametoksam (35,00%)

/

4

N

N, Xn

38082015 žveplo (80,00%)

38082060 fenpropimorf (75,00%)

38081090 imidakloprid (20,00%)

38082080 boskalid (20,00%)
38082080 krezoksim - metil (10,00%)

N

19.03.1998
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
03.03.2008
27.11.2009
22.12.2009
SFS 8051
327-02-71/03/5
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-321/04/5
327-02-321/04/7
327-02-249/04/22
reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
pod.

8/29

CINKARNA Celje, d.d.

CINKARNA Celje, d.d.

CINKARNA Celje, d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES

CINKARNA Celje, d.d.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

19.11.2019

11.2.2011

5.6.2011

19.11.2009
01.10.2004
11.02.2008
27.11.2009

03.07.2001
16.03.2004
27.11.2009

327-02-357/02/5
327-02-357/02/16
327-02-357/02/19

327-02-278/00
327-02-278/00/3
327-02-278/00/7

spr.+pod.
zač.
spr.

reg.
spr.
spr.

18.3.2015

22.12.2014

3.3.2011

327-02-215/99/15

pod.

18.3.2010

21.12.2006
10.04.2009
27.11.2009

327-02-245/03/4
327-02-245/03/10
327-02-248/03/31

reg.
raz.
spr.

PINUS TKI d.d.

327-02-167/04/13

30.4.2013

13.01.1998
10.01.2008
08.07.2009
SFS 8008
3433-411/07/2
3433-411/07/3

reg.
zač.
zač.

pod.

15.2.2016

15.02.2006
17.03.2009
27.11.2009

327-02-329/04/8
327-02-329/04/14
327-02-329/04/19

pod.
spr.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

21.12.2016

31.12.2010

01.12.2004
05.06.2007
03.06.2009
27.11.2009

327-02-351/02/13
327-02-351/02/19
327-02-351/02/24
327-02-351/02/27

reg.
zač.
zač.
zač.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

30.4.2019

23.12.2012

14.1.2013

Datum
prenehanja
veljavnosti

30.4.2009

18.02.2003
27.11.2009
26.02.2003
11.01.2005
09.05.2008
27.11.2009

Datum
izdaje
odločbe

3433-433/07/4

odločbe
327-02-136/02
327-02-284/01/5
327-02-206/02
327-02-206/02/4
327-02-206/02/6
327-02-206/02/8

pod.
spr.
pod.
spr.
spr.
spr.

Številka

odločbe***

Vrsta

reg.

NUFARM

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

SYNGENTA

SYNGENTA

BAYER CS

AGROSTULLN GmbH

BASF SE

BAYER CS

BASF SE

NUFARM

BASF SE

SYNGENTA

Proizvajalec
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CUPRABLAU-Z

CRYSTAL

CRUISER 70 WS

CRUISER 350 FS

COUGAR

COSAN

CORBEL

CONFIDOR 200 SL

COLLIS

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,60%)

N, Xn

N

nevarnosti

Skupina

Št.

CLINIC 360 SL

38082050 flukvinkonazol (5,00%)
38082080 pirimetanil (15,00%)

38082080 ciprodinil (75,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5314 /

CLARINET

CHORUS 75 WG

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

DIRAGER

/

/

38083011 2,4-D (7,29%)
38083011 mekoprop - P (4,42%)
38083011 MCPA (7,45%)
38083023 dikamba (2,35%)

38089090 NAA (3,70%)

4

N, T

N, Xn

/

38083015 napropamid (45,00%)

38083027 dikvat (20,00%)

38081090 fenazakvin (20,00%)

38081090 Bacillus Thuringhiensis
var. Kurstaki (6,40%)

N, Xn

F, N, T+

N, Xn

SHARDA Europe b.v.b.a.

SHARDA Europe
b.v.b.a.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

30.4.2014

17.12.2012

24.03.1999
20.03.2009
08.07.2009
20.02.2003
04.04.2005
18.03.2009
27.11.2009

SFS 9049
327-02-263/04/5
327-02-263/04/13
327-02-27/02
327-02-27/02/10
327-02-27/02/15
327-02-27/02/18
spr.+pod.
spr.
spr.
spr.

reg.nuj.

3433-211/07/2

3433-426/06/9
3433-426/06/13

17.4.2007

21.05.2008
14.04.2009

30.8.2010

21.5.2018

28.5.2010

15.03.2000
28.05.2008
17.09.2009
327-02-80/00
327-02-80/00/16
327-02-80/00/21
reg.
zač.
zač.

reg.
spr.

21.10.2019

21.10.2009

3433-37/09/3

reg.

20.6.2016
reg.
zač.
spr.

20.06.2006
27.11.2009

327-02-356/04/13
327-02-155/05/8

reg.
spr.

26.6.2016

31.1.2018

6.11.2018

327-02-288/01/16

26.6.2006

31.01.2008
18.01.2010

reg.

327-02-352/01/18
327-02-352/01/23

3433-62/08/4
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L. Gobbi S.r.l.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

DDD, d.o.o. Koper

reg.
pod.
spr.

Gowan Comercio
International e Servicos

AGRIPHAR S.A.

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.

spr.
spr.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

UPL

21.03.2003
24.07.2003
01.03.2004
04.11.2005
19.06.2008
27.11.2009

327-02-116/99
327-02-231/03
327-02-127/04/2
327-01-369/05/2
327-02-127/04/4
327-02-27/02/18

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

6.11.2008

26.5.2011

28.05.1998
26.03.2003
24.07.2003
07.05.2004
04.11.2005
26.05.2008
30.06.2008
27.11.2009

odločbe
SFS 8082
327-02-70/03/6
327-02-231/03
327-02-220/04/1
327-01-369/05/2
327-02-220/04/4
327-01-369/05/6
327-02-27/02/18

odločbe***

19.6.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

Številka

Datum
izdaje
odločbe

Vrsta

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

distributer

Zastopnik,

MITSUI CHEMICALS
AGRO, INC.

BASF SE

DETIA-DEGESCH

BAYER CS

BASF SE

DU PONT

DU PONT

Proizvajalec

Št.

DICOTEX

DEVRINOL 45 FL

DESSICASH 200 SL

DEMITAN

DELFIN WG

38082080 ditianon (70,00%)

38081090 magnezijev fosfid
(62,00%)

DEGESCH PLOŠČE in
TRAKOVI

DELAN 700 WG

38081010 deltametrin (2,50%)

Xn

Xn

38082080 cimoksanil (4,00%)
38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (40,00%)

38089090 metil oleat (34,50%)

Xi

nevarnosti

Skupina

38082080 cimoksanil (4,00%)
38082030 mankozeb (40,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

DECIS 2,5 EC

DASH HC

CURZATE R

CURZATE M

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5315

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

ECODIAN CF

DUPLOSAN KV COMBI

38089090 Z8-dodecil acetat (10,10%)
38089090 E8-dodecil acetat
(10,10%)

mekoprop-p DMA (35,00%)
38083011 2,4-D DMA (19,70%)

/

N, Xn

Xn

Xn

38082050 epoksikonazol (12,50%)
38082040 karbendazim (12,50%)

38083011 mekoprop - P (60,00%)

/

/

N, Xi

/

N, Xn

N

Xi

38082050 difenokonazol (0,0167%)

38082050 difenokonazol (1,67%)

38083015 S-metolaklor (96,00%)

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,60%)

38082050 tetrakonazol (10,00%)

38082050 difenokonazol (3,00%)

38082030 mankozeb (60,00%)

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES

10/29

ISAGRO

NUFARM

NUFARM

BASF SE

COMPO GmbH&Co.
KG
COMPO GmbH&Co.
KG

SYNGENTA

DOW
AGROSCIENCES

ISAGRO

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

CINKARNA Celje, d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

COMPO GmbH&Co. KG

COMPO GmbH&Co. KG

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES

SYNGENTA

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

DOW
AGROSCIENCES

Proizvajalec

18.7.2011

20.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
27.11.2009

SFS 9113
327-02-251/01
327-02-251/01/1
327-02-223/03
3433-60/07/3
327-02-133/01/12
327-02-162/01
327-02-162/01/1
327-02-223/03
327-02-133/01/12
327-02-169/01
327-02-169/01/1
327-02-223/03
327-02-169/01/3
327-02-169/01/5
327-02-121/02
327-02-121/02/4
3433-377/06/8
3433-377/06/12
327-02-261/03/17
327-02-261/03/25
327-02-200/01/6
327-02-176/02/14

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.+pod.
spr.
reg.
spr.
pod.
spr.
pod.
spr.

reg.nuj.

reg.

3433-408/07/3

3433-403/07/12

327-02-350/02/17

327-02-266/00
327-02-217/03
327-02-266/00/3
327-02-266/00/8
327-02-266/00/10

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
pod.

3433-595/08/5

3433-596/08/5
reg.

reg.

2.7.2007

17.4.2009

7.3.2008

15.01.2001
24.07.2003
23.04.2004
16.01.2007
30.12.2009

21.1.2010

21.1.2010

15.03.2006
27.11.2009

19.01.2007
27.11.2009

30.01.2008
13.06.2008

26.03.2003
16.06.2008

30.10.2010

17.4.2019

7.3.2018

31.12.2010

21.1.2020

21.1.2020

15.3.2011

19.1.2017

30.1.2018

20.1.2013

18.7.2011

30.6.2010

23.07.1999
24.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
27.12.2007
27.11.2009

odločbe

odločbe***

20.07.2001
03.10.2001
24.07.2003
18.05.2004
16.07.2008

Datum
prenehanja
veljavnosti

Številka

Datum
izdaje
odločbe

Vrsta

38 / 14. 5. 2010

DUPLOSAN KV

DUETT

DUAXO SPREJ

DUAXO KONCENTRAT

DUAL GOLD 960 EC

DOMINATOR ULTRA 360 SL

DOMARK 100 EC

DIVIDEND 030 FS

DITHANE S-60

Xi

Xi

nevarnosti

Skupina

Št.

38082030 mankozeb (80,00%)

38082030 mankozeb (75,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5316 /

DITHANE M-45

DITHANE DG Neotec

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

FASTAC 10 % SC

Xn

N, Xn

38082080 spiroksamin (25,00%)
38082050 tebukonazol (16,70%)
38082050 triadimenol (4,30%)

38082080 benalaksil-M (3,75%)
38082080 folpet (48,00%)

3

N, Xi

38089090 etoksilirani oktilfenol
(100,00%)

38081010 alfa-cipermetrin (10,00%)

Xn

N, Xn

38089090 polieter-polimetilsiloksankopolimer (80,00%)

38083011 2,4-D 2-EHE (90,50%)

N, Xn

N, Xn

38082080 cimoksanil (30,00%)
38082080 famoksadon (22,50%)

38083023 foramsulfuron (2,25%)

Xn

/

38081020 spirodiklofen (24,00%)

38082050 tetrakonazol (12,50%)

N, Xn

/

38089090 Z8-dodecil acetat (93,00%)
38089090 Z8-dodecenol (1,000%)
38089090 E8-dodecil acetat (6,00%)

38082080 zoksamid (8,30%)
38082030 mankozeb (66,70%)

nevarnosti

Skupina

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

21.9.2010

29.1.2011

21.09.2007
27.11.2008
13.11.2000
07.05.2004
02.11.2006
29.01.2009
27.11.2009

3433-189/06/11
327-02-406/04/14
327-02-257/00
327-02-257/00/3
327-02-523/05/5
327-02-523/05/11
327-02-206/02/8
reg.
spr.
zač.
zač.
spr.
BASF SLOVENIJA, d.o.o.,
CINKARNA Celje, d.d.

28.2.2014

28.07.1999
16.06.2003
24.07.2003
10.06.2004
08.03.2006
18.03.2009
03.06.2009
27.11.2009
SFS 9115
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-236/04/1
327-02-236/04/3
327-02-236/04/11
327-02-236/04/15
327-02-321/04/7
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
reg.
spr.

18.8.2016

18.08.2006
27.11.2009

327-02-324/04/5
327-02-176/02/14

pod.
spr.

28.11.2017

20.3.2019

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

28.11.2007

20.3.2009
3433-368/07/4

3433-402/07/8
reg.

reg.

15.2.2016

38 / 14. 5. 2010 /
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BASF SE

ISAGRO

BAYER CS

SYNGENTA

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES
Goldschmidt, Nemčija

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

PINUS TKI d.d.

15.02.2006
27.11.2009

14.1.2013

23.04.2003
02.11.2004
04.11.2005
30.06.2008
27.11.2009
327-02-32/00
327-02-32/00/8
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
327-02-27/02/18

spr.+pod.
spr.
spr.
spr.
spr.

327-02-290/04/17
327-02-290/04/19

21.3.2011

22.04.2005
21.03.2008
27.11.2009

327-02-4/04/9
327-02-4/04/18
327-02-329/04/19

reg.
zač.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

pod.
spr.

9.10.2010

09.10.2000
24.07.2003
27.11.2009

327-02-26/00
327-02-223/03
327-02-133/01/12

reg.
spr.
spr.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

30.8.2010

Datum
prenehanja
veljavnosti

22.4.2015

16.4.2007

Datum
izdaje
odločbe

22.04.2005
27.11.2008
05.05.2009

3433-146/07/3

odločbe

Številka

327-02-304/03/8
327-02-406/04/14
327-02-304/03/15

reg.nuj.

odločbe***

Vrsta

reg.
spr.
spr.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

BAYER CS

DU PONT

BAYER CS

ISAGRO

Gowan Comercio
International e Servicos

ISAGRO

Proizvajalec

Št.

FANTIC F WG

FALCON EC 460

EXTRAVON

ETALFIX-PRO

ESTERON

EQUIP

EQUATION PRO

ENVIDOR SC 240

EMINENT 125 EW

ELECTIS 75 WG

ECODIAN CM

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5317

Mesto

prodaje*

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

FRONTIER X2

FORUM STAR

38083015 dimetenamid-P (72,00%)

38082060 dimetomorf (11,30%)
38082080 folpet (60,00%)

38081010 teflutrin (0,150%)

38082080 metalaksil-M (49,49%)

38082080 folpet (80,00%)

38082050 tebukonazol (25,00%)

38083027 cikloksidim (10,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (66,00%)

N, Xn

Xn

N, Xn

Xn

Xn

4

3

N, Xn

N

/

38083027 pelargonska kislina
(3,30%)

38081010 piretrin (1,82%)

Xi

38083027 pelargonska kislina
(18,67%)

12/29

BASF SE

BASF SE

SYNGENTA

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BASF SE

Montanwerke Brixlegg
AG

COPYR

NEUDORFF

NEUDORFF

NEUDORFF

327-02-160/01
327-02-217/03
327-02-160/01/9
327-02-206/02/8
reg.
spr.
zač.
spr.
BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

327-02-61/02/12

30.9.2011

17.04.2002
24.07.2003
16.04.2009
27.11.2009

3433-19/06/6
3433-19/06/11
327-02-176/02/14

reg.
spr.
spr.
SYNGENTA AGRO d.o.o.

pod.

4.6.2017

04.06.2007
21.04.2008
27.11.2009

3433-516/06/2
327-02-176/02/14

reg.
spr.
SYNGENTA AGRO d.o.o.

15.2.2006

06.06.2007
27.11.2009

15.2.2011

6.6.2017

19.4.2010

327-02-233/99
327-02-223/03
327-02-223/03/7
327-02-223/03/11
327-02-133/01/12

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

28.2.2014

10.02.1997
16.06.2003
30.10.2008
08.04.2009
27.11.2009
12.02.2010
SFS 7021
327-02-173/03
327-02-46/04/5
327-02-521/05/12
327-02-321/04/7
3433-10/10/2
reg.
spr.
zač.
raz.
spr.
par.

19.04.2000
24.07.2003
05.07.2006
09.01.2007
27.11.2009

31.12.2010

21.03.1997
14.07.2008
15.12.2008
27.11.2009
SFS 7044
3433-45/07/4
3433-45/07/5
327-02-206/02/8

13.7.2017

reg.
spr.
zač.
spr.

13.07.2007
27.11.2009

22.5.2016

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

327-02-445/05/12
327-02-445/05/18

reg.
spr.

22.05.2006
26.03.2007
03.10.2008

22.5.2016

5.11.2014

327-02-332/04/13
327-02-332/04/17
327-02-332/04/18

reg.
spr.
spr.

22.05.2006
26.03.2007
27.11.2009

6.11.2018

10.12.2019

Datum
prenehanja
veljavnosti

5.11.2009

327-02-334/04/12
327-02-334/04/13
327-02-335/04/22

reg.
spr.
spr.

6.11.2008

10.12.2009

Datum
izdaje
odločbe

3433-63/07/9

3433-86/08/6

3433-13/08/8

odločbe

Številka

pod.

reg.

odločbe***

Vrsta

reg.

PINUS TKI d.d.

UNICHEM d.o.o.

AGROPROM, d.o.o.
Medvode

AGROPROM, d.o.o.
Medvode

AGROPROM, d.o.o.
Medvode

COMPO GmbH&Co. KG

distributer

Zastopnik,

38 / 14. 5. 2010

FORCE 1,5 G

FONGANIL GOLD

FOLPAN 80 WDG

FOLICUR EW 250

FOCUS ULTRA

FLOWBRIX BLAU SC

FLORA VERDE

/

38089090 železov (III) fosfat
(1,000%)

COMPO GmbH&Co.
KG

Proizvajalec

Št.

FINALSAN AF

/

nevarnosti

Skupina

38081090 abamektin (0,0015%)
38081010 piretrin (0,0200%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5318 /

FINALSAN

FERRAMOL

FAZILO SPREJ

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

št.

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

Mesto

139

Zap.

38081090 spinosad (spinosin
A+spinosin D) (0,0240%)

GF-120-vaba z naturalitnim
insekticidom

HARMONY 75 WG

38083023 tifensulfuron-metil
(75,00%)

38083023 amidosulfuron (75,00%)

38083023 tribenuron-metil (75,00%)

38083013 metamitron (90,00%)

N, Xi

/

N

Xn

Xn

24.4.2016

327-02-5/00/15
327-01-369/05/6
327-02-394/02/12

pod.
spr.
spr.

24.04.2006
30.06.2008
27.11.2009

31.10.2012

05.04.2000
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
16.06.2009
327-02-33/00
327-02-71/03/4
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-44/00/4
reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

PINUS TKI d.d.

24.4.2016

24.04.2006
30.06.2008
27.11.2009

327-02-3/00/7
327-01-369/05/6
327-02-394/02/12

pod.
spr.
spr.

PINUS TKI d.d.

38 / 14. 5. 2010 /
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DU PONT

BAYER CS

DU PONT

28.2.2014

02.06.1999
30.05.2003
16.04.2009
27.11.2009
SFS 9093
327-02-159/03/2
327-02-466/05/12
327-02-133/01/12
reg.
spr.
zač.
spr.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGAN CHEMICAL
MAN.

14.1.2012

1.6.2012

16.5.2016

16.5.2016

23.01.2002
24.07.2003
27.11.2009

1.6.2009

16.05.2006
09.06.2009
12.02.2010

16.05.2006
04.06.2009
12.02.2010

327-02-6/01
327-02-223/03
327-02-133/01/12

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES

3433-459/09/3

327-02-361/04/5
327-02-361/04/10
327-02-361/04/18

pod.
spr.
spr.
reg.nuj.

327-02-362/04/10
327-02-362/04/14
327-02-361/04/18

pod.
spr.
spr.

reg.
spr.
spr.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

PINUS TKI d.d.

27.5.2011

327-02-233/01
327-02-219/03
327-02-233/01/7
327-02-233/01/9
327-02-284/01/5

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

6.12.2010

06.12.2000
01.04.2003
24.07.2003
26.11.2004
27.11.2009
13.11.2001
24.07.2003
30.08.2007
27.05.2008
27.11.2009

31.3.2014

31.3.2009

327-02-295/00
327-02-71/03/3
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-321/04/7

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

Datum
izdaje
odločbe

3433-451/07/9

odločbe

Številka

reg.

odločbe***

Vrsta

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

DOW
AGROSCIENCES

FMC Chemical sprl,
Belgija

FMC Chemical sprl,
Belgija

SYNGENTA

BAYER CS

MAKHTESHIM-AGAN

Proizvajalec

Št.

GRODYL

GRANSTAR 75 WG

GOLTIX WG 90

GOAL

38083027 oksifluorfen (24,00%)

N, Xn

38082080 benalaksil (8,00%)
38082030 mankozeb (65,00%)

GALBEN M
/

N, Xn

GALBEN C

38082080 benalaksil (4,00%)
38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (58,00%)

Xn

N, Xi

nevarnosti

Skupina

Xn

38083027 fenoksaprop-p-etil (6,90%)

38083027 metazaklor (52,63%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38083011 fluazifop-p-butil (15,00%)

FUSILADE FORTE

FURORE SUPER 75 EW

FUEGO

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5319

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

KOCIDE 2000

N, Xn
N, Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (61,09%)

Xn

Xi

N, Xn

N, Xn

38083015 propizamid (50,00%)

38081010 piretrin (16,00%)

38089090 kremenčev pesek
(32,00%)

38082080 meptildinokap (35,00%)

38081010 lambda-cihalotrin (5,00%)

N, Xn

N, Xi

38082080 propamokarb hidroklorid
(67,93%)
38082080 fluopikolid (6,25%)

38083027 piraflufen-etil (2,65%)

N, Xn

3

38082050 fenbukonazol (5,00%)

38082050 flutriafol (12,50%)

N, Xn
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PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES
DU PONT

UNICHEM d.o.o.

COPYR

AGRORUŠE d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES
AGRORUŠE d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA

NIHON NOHYAKU

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES
BAYER CS

AGRORUŠE d.o.o.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

PINUS TKI d.d.

AGRORUŠE d.o.o.

distributer

Zastopnik,

CHEMINOVA

BAYER CS

NUFARM

STÄHLER
INTERNATIONAL
GMBH & Co. KG,
Nemčija

Proizvajalec

327-02-37/04/12
3433-372/06/6
3433-372/06/10
3433-372/06/11

reg.
spr.
spr.

02.09.2008
14.05.2009
27.11.2009

19.4.2006

31.3.2013

19.4.2011

13.11.2010

13.11.2000
24.07.2003
26.03.2007
22.06.2007
08.11.2007
27.11.2009
327-02-181/00
327-02-232/03
327-02-181/00/4
3433-407/07/3
327-02-181/00/6
327-02-181/00/7
reg.
spr.
spr.
reg.nuj.
spr.
spr.
pod.

10.5.2014

20.3.2012
11.05.2004
27.11.2009

20.3.2009
327-02-189/03/11
327-02-463/05/13

pod.
spr.

3433-414/07/6

30.3.2017

reg.

27.2.2011

27.2.2009
30.03.2007
09.07.2007
14.08.2009
27.11.2009

3433-59/09/2

15.10.2010

327-02-315/02/36
327-02-187/04/9
3433-541/09/3
327-02-176/02/14

16.10.2007
27.11.2009

17.12.2012

21.3.2011

9.2.2017

19.10.2016

5.6.2019

Datum
prenehanja
veljavnosti

pod.
raz.
reg.nuj.
spr.

3433-423/06/8
327-02-329/04/19

27.02.2003
27.11.2009

06.05.1998
28.10.2003
21.11.2005
21.03.2008
27.11.2009

09.02.2007
27.11.2009

19.10.2006
27.11.2009

5.6.2009

Datum
izdaje
odločbe

reg.nuj.

reg.
spr.

327-02-241/02
327-02-133/01/12

SFS 8076
327-02-283/03/2
327-02-283/03/5
327-02-283/03/9
327-02-283/03/10

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
pod.
spr.

327-02-475/05/8
327-02-329/04/19

327-02-106/05/11
327-02-394/02/12

pod.
spr.
reg.
spr.

327-02-287/03/20

odločbe

Številka

pod.

odločbe***

Vrsta

38 / 14. 5. 2010

KERB 50-W

KENYATOX VERDE

KEMAKOL

KARATHANE GOLD 350 EC

KARATE ZEON 5 CS

KABUKI

INFINITO

INDAR 5 EW

IMPACT

38083023 jodosulfuron-metil natrij
(10,00%)

Xi

N, Xn

nevarnosti

Skupina

Št.

HUSSAR OD

38083011 2,4-D DMA (55,90%)

38083015 beflubutamid (8,50%)
38083023 izoproturon (50,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5320 /

HERBOCID

HERBAFLEX

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

163

164

165
166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

38081090 magnezijev fosfid
(66,06%)

MAGTOXIN PELETE in
TABLETE
F, N, T+

/

38081090 granulozni virus Cydia
pomonella (1,000%)

327-02-370/02
327-02-74/04/2
327-02-370/02/6
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
327-02-370/02/9
327-02-405/05/3
327-02-406/04/14

pod.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.

15.2.2016

30.4.2011

15.02.2006
27.11.2009
28.02.2000
24.07.2003
19.01.2004
03.06.2009
27.11.2009

327-02-180/02
327-02-180/02/7
327-02-284/01/5
327-02-336/05/4
327-02-176/02/14
327-02-194/99
327-02-216/03
327-02-7/04/2
327-02-7/04/7
327-02-284/01/5

reg.
zač.
spr.
reg.
spr.
reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

DDD, d.o.o. Koper

METROB, d.o.o.

327-02-288/01/17

327-02-344/02/5
327-02-344/02/7
327-02-343/02/7

reg.
zač.
spr.
reg.

327-02-242/04/10
327-02-176/02/14

reg.
spr.

26.6.2006

24.10.2003
21.03.2008
27.11.2009

27.02.2006
27.11.2009

01.04.2003
15.11.2007
27.11.2009

29.9.2009

26.6.2016

21.3.2011

27.2.2011

15.11.2010

29.9.2010

38 / 14. 5. 2010 /
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DETIA-DEGESCH

Andermatt Biocontrol

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES

SYNGENTA

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA AGRO d.o.o.

3433-481/06/11

8.3.2020

reg.

8.3.2010

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BAYER CS

327-02-460/05/8

pod.

21.3.2011

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

21.03.2008
16.06.2008

DOW
AGROSCIENCES

3433-511/06/5
3433-511/06/8

11.2.2011

13.03.1996
16.03.2004
11.02.2008
27.11.2009

SFS 6025
327-02-153/04/1
327-02-153/04/7
327-02-153/04/8

reg.
spr.
zač.
spr.
reg.
spr.

6.3.2012
5.6.2019

6.3.2009
5.6.2009

3433-93/09/2
327-02-353/02/10

reg.nuj.
pod.

6.4.2016

31.3.2013

10.06.2003
06.02.2004
10.11.2004
04.11.2005
30.06.2008
27.11.2009

odločbe

odločbe***

06.04.2006
27.11.2008

Datum
prenehanja
veljavnosti

Številka

Datum
izdaje
odločbe

Vrsta

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

AGRORUŠE d.o.o.

AGROSAAT, d.o.o.
BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

distributer

Zastopnik,

BAYER CS

AGRORUŠE d.o.o.

Kwizda Agro GmbH
BASF SE

MAKHTESHIM-AGAN

DU PONT

Proizvajalec

Št.

LUMAX

MADEX

Xi

N, Xn

38083027 klopiralid (10,00%)

N

N, Xi

38083023 dikamba (65,90%)
38083023 triasulfuron (4,10%)

38083023 triasulfuron (20,00%)

N, Xi

38083027 tembotrion (4,40%)

N

N, Xn

38082050 tebukonazol (15,00%)
38082050 protiokonazol (25,00%)

38081090 spinosad (spinosin
A+spinosin D) (24,00%)

4

N, Xn
/

N

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082010 baker v obliki bakrovega
sulfata (19,00%)

38082030 ciram (42,00%)
38082015 žveplo (80,00%)

38081090 imidakloprid (20,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
hidroksida (61,09%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38083015 S-metolaklor (37,50%)
38083027 mezotrion (3,75%)
38083013 terbutilazin (12,50%)

LONTREL 100

LOGRAN 20 WG

LINTUR 70 WG

LAUDIS

LASER 240 SC

LAMARDOR FS 400

KUPRO 190 SC

KORIT 420 FS
KUMULUS DF

KOHINOR SL 200

KOCIDE DF

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5321

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

181

182

183

184

185

186

187

188

189

1

178

1

1

177

MERPAN 80 WDG

38082080 kaptan (80,00%)

38082080 kaptan (50,00%)

38083027 izoksaflutol (75,00%)

Xn

Xn

N, Xn

N, Xn

/

38082080 fludioksonil (2,50%)
38082080 metalaksil-M (1,000%)

38082080 iprovalikarb (5,50%)
38082030 propineb (61,30%)

/

38082050 ciprokonazol (0,630%)
38082080 fludioksonil (1,88%)

N, Xn

/

38082080 fludioksonil (2,50%)
38082050 difenokonazol (2,50%)

38082080 folpet (37,50%)
38082080 iprovalikarb (6,00%)

/

/

N, Xi

Xn

38082080 fludioksonil (2,50%)

38089090 6-benziladenin (2,00%)

38081090 tau-fluvalinat (24,00%)

38081090 lufenuron (5,00%)

N, Xn

nevarnosti

Skupina

16/29

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

BAYER CS

BAYER CS

BAYER CS

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

30.9.2011

30.9.2011

11.01.2000
24.07.2003
04.12.2006
27.11.2009
11.01.2000
24.07.2003
04.12.2006
27.11.2009

327-02-235/99
327-02-223/03
327-02-235/99/8
327-02-235/99/4
327-02-234/99
327-02-223/03
327-02-234/99/8
327-02-234/99/15

reg.
spr.
spr.
zač.
reg.
spr.
spr.
zač.
KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

25.1.2015

25.01.2005
27.11.2009

327-02-283/00/4
327-02-329/04/19

pod.
spr.

21.12.2019

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

21.12.2009

327-02-279/00/9

31.8.2016
pod.

31.08.2006
13.06.2008

31.12.2012

24.02.2000
09.10.2001
24.07.2003
16.06.2008
27.11.2009
327-02-51/00
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-323/04/2
327-02-323/04/5
reg.
spr.
spr.
spr.
zač.

327-02-293/04/13
327-02-293/04/16

27.2.2011

27.02.2001
09.10.2001
24.07.2003
17.06.2008
327-02-36/01
327-02-297/01
327-02-219/03
327-02-36/01/3
reg.
spr.
spr.
spr.

pod.
spr.

24.4.2017

24.04.2007
09.09.2009

327-02-501/05/6
327-02-501/05/10

21.2.2012

08.03.2002
24.07.2003
17.06.2008

327-02-308/01
327-02-219/03
327-02-308/01/3

reg.
spr.
spr.
reg.
spr.

30.8.2010

31.12.2010

13.4.2007

10.6.2009

3433-124/07/5

reg.nuj.

3433-473/07/11

27.5.2011

13.06.2001
09.08.2001
24.07.2003
27.05.2008
27.11.2009

327-02-167/99
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-167/99/5
327-02-284/01/5

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.
reg.

3.1.2018

Datum
prenehanja
veljavnosti

3.1.2008

Datum
izdaje
odločbe

3433-502/06/7

odločbe

Številka

reg.

odločbe***

Vrsta

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.
PINUS TKI d.d.

MAKHTESHIM-AGAN

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

distributer

Zastopnik,

Valent BioSciences
Corporation

SYNGENTA

BAYER CS

Proizvajalec

38 / 14. 5. 2010

MERPAN 50 WP

MERLIN

MELODY DUO WG 66,8

MELODY COMBI WP 43,5

MAXIM XL 035 FS

MAXIM STAR 025 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

MAXIM 025 FS

MAXCEL

MAVRIK 240

MATCH 050 EC

MAISTER OD

38083023 foramsulfuron (3,00%)
38083023 jodosulfuron-metil natrij
(1,000%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

Št.

179

prodaje*

št.

Ime sredstva

5322 /

180

Mesto

Zap.

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

N, Xn

38082015 fosetil-Al (50,00%)
38082080 folpet (25,00%)
38082080 iprovalikarb (4,00%)

38083090 trineksapak-etil (25,00%)

38082010 baker v obliki bakrovega
sulfata (25,00%)

MODRA GALICASCARMAGNAN

38082015 žveplo (80,00%)

38081090 tebufenozid (24,00%)

38082080 ciazofamid (2,50%)

CLAREX GOLOB & CO.
d.n.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

30.9.2011

30.9.2011

06.06.1996
16.06.2003
30.05.2008
14.04.2009
17.02.2004
07.02.2007
29.01.2009
27.11.2009

SFS 6142
327-02-173/03
327-02-47/04/4
327-02-47/04/6
327-02-223/00/4
327-02-223/00/10
327-02-223/00/12
327-02-329/04/19

3.3.2019

11.2.2018
16.1.2017

31.12.2010

31.1.2011

27.2.2011

14.11.2010

3.3.2009
11.02.2008
26.06.2009
21.01.2010
16.01.2007
27.11.2009
12.03.2002
24.07.2003
27.11.2009
14.01.2010
15.04.1998
31.01.2008
27.11.2009
27.02.2001
09.08.2001
24.07.2003
27.11.2009
14.11.2000
24.07.2003
16.03.2004
27.11.2009

3433-438/06/10
3433-432/07/5
3433-432/07/9
3433-432/07/11
327-02-377/04/15
327-02-377/04/20
327-02-277/01
327-02-223/03
327-02-133/01/12
327-02-277/01/6
SFS 8069
327-02-28/04/4
327-02-28/04/5
327-02-192/00
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-284/01/5
327-02-18/00
327-02-224/03
327-02-18/00/2
327-02-21/00/4

reg.
spr.
spr.
reg.
spr.
reg.
spr.
spr.
zač.
reg.
zač.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.

30.9.2011

31.03.2003
26.11.2004
16.04.2009
27.11.2009

327-02-304/01
327-02-374/04/3
3433-477/06/4
327-02-321/04/7

spr.
spr.
zač.
spr.
reg.

16.6.2018

16.6.2008

3433-79/07/6

odločbe

38 / 14. 5. 2010 /
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SCARMAGNAN

SYNGENTA

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES

SOLFOTECNICA

ISK BIOSCIENCE

AGRORUŠE d.o.o.

MITSUI CHEMICALS
AGRO, INC.
ISK BIOSCIENCE

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

Datum
prenehanja
veljavnosti

Datum
izdaje
odločbe

Številka

reg.

spr.+pod.
zač.
zač.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.
PINUS TKI d.d.

reg.
spr.
zač.
spr.

odločbe***

Vrsta

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

distributer

Zastopnik,

BAYER CS

BAYER CS

NUFARM

BAYER CS

BAYER CS

Proizvajalec

Št.

Xn

Xi

4

Xn

/

N, Xn

Xn

38082080 folpet (25,00%)
38082015 fosetil-Al (50,00%)

38081090 milbemektin (0,931%)

N

N, Xn

2

nevarnosti

Skupina

38083023 metsulfuron-metil (20,00%)

38081030 metiokarb (4,00%)

38081030 metiokarb (50,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

MODDUS 250 EC

MOČLJIVO ŽVEPLO

MIMIC

MILDICUT

MILBEKNOCK

MIKAL PREMIUM F

MIKAL FLASH

MEZZO

MESUROL GRANULAT

MESUROL FS-500

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5323

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

Zap.

št.

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

NORDOX 75 WG

NO SCALD DPA 31

NISSORUN 10 WP
N, T
N, Xi

38089090 difenilamin (DPA)
(31,80%)

38082010 baker v obliki bakrovega
oksida (75,00%)

N

/

38081090 kalijeve soli maščobnih ksl.
(1,000%)

38081090 heksitiazoks (10,00%)

/

38083017 klorprofam (1,000%)

/

/

38081090 Beauveria bassiana, soj
ATCC 74040 (7,16%)

38081090 azadirahtin A (1,000%)

N, Xn

N

38082050 tebukonazol (50,00%)
38082080 trifloksistrobin (25,00%)

38082080 pirimetanil (30,00%)

N, Xn

38083027 florasulam (6,25%)
38083011 2,4-D 2-EHE (45,24%)

18/29

Nordox Industrier AS

CEREXAGRI ITALIA

NIPPON

NEUDORFF

AGRIPHAR S.A.

SEMENARNA Ljubljana, d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

AGROPROM, d.o.o.
Medvode

UNICHEM d.o.o.

METROB, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

INTRACHEM Bio Italia
S.p.A., Grassobbio
(BG), Italija

TRIFOLIO-M

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

distributer

Zastopnik,

BAYER CS

BASF SE

DOW
AGROSCIENCES

ISK BIOSCIENCE

NIPPON

STÄHLER
INTERNATIONAL
GMBH & Co. KG,
Nemčija

Proizvajalec

327-02-352/04/9
327-02-352/04/15
327-02-406/04/14
327-02-143/00/8
327-02-155/05/8

reg.
spr.
spr.
pod.
spr.

reg.
spr.

327-02-276/01/3
327-02-276/01/8

3433-555/09/3
3433-555/09/7

327-02-150/04/7
327-02-281/03/16

reg.
spr.
reg.nuj.
pren.

31.8.2015

13.03.2001
24.07.2003
06.03.2009
27.11.2009
327-02-45/01
327-02-214/03
327-02-45/01/5
327-02-45/01/6
reg.
spr.
zač.
spr.

27.10.2003
27.11.2009

06.10.2009
17.02.2010

25.11.2012

30.5.2010

10.3.2016

16.4.2011

01.06.2001
24.07.2003
16.04.2009
27.11.2009
327-02-211/01
327-02-232/03
327-02-211/01/6
327-02-181/00/7
reg.
spr.
zač.
spr.

10.03.2006
27.11.2009

25.11.2012

15.04.2003
16.07.2004
13.06.2006
02.07.2007
27.11.2009

327-02-293/02
327-02-293/02/5
327-02-293/02/9
327-02-293/02/11
327-02-293/02/14

31.12.2013

21.11.2008
05.03.2009
01.02.2010
3433-614/08/4
3433-614/08/6
3433-614/08/7
reg.nuj.
reg.nuj.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

25.2.2018

25.2.2008

3433-453/06/6

16.5.2015

reg.

16.05.2005
27.11.2009

7.3.2016

31.12.2012

29.01.2001
24.07.2003
07.11.2007
03.03.2008
27.11.2009

327-02-234/00
327-02-217/03
327-02-234/00/11
327-02-234/00/12
327-02-206/02/8

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

07.03.2006
10.05.2006
27.11.2008

21.12.2016

21.12.2006
27.11.2009

327-02-567/05/5
327-02-281/03/16

18.11.2015

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.
spr.

18.11.2005
27.11.2009

Datum
izdaje
odločbe

327-02-281/03/10
327-02-281/03/16

odločbe

Številka

reg.
spr.

odločbe***

Vrsta
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NEUDOSAN AF

NEO - STOP

NEEMAZAL - T/S

NATURALIS

NATIVO 75 WG

MYTHOS

MUSTANG 306 SE

Xn

38083023 nikosulfuron (4,00%)

Xn

N, Xn

nevarnosti

Skupina

Št.

MOTIVELL

38081090 acetamiprid (20,00%)

38083027 kvinoklamin (25,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5324 /

MOSPILAN 20 SG

MOGETON

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

38082015 žveplo (80,00%)

38083023 prosulfuron (75,00%)

38082080 guazatin acetat (35,00%)

38081090 fenpiroksimat (5,00%)

38082050 tebukonazol (25,00%)

/

N, Xn

2

N, Xn

N, Xn

Xn

N, Xn

38082050 epoksikonazol (8,40%)
38082060 fenpropimorf (25,00%)

38083027 cinidon-etil (20,00%)

/

38081090 olje navadne ogrščice
(92,00%)

Xi

38089090 di-1-p-menten (smola
iglavcev) (96,00%)

3

/

38082050 prokloraz (50,00%)

nevarnosti

in vsebnost (%)

Skupina

38089090 hidrolizirana koruzna moka
(48,00%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

CINKARNA Celje, d.d.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

20.3.2019
30.1.2011

31.12.2010

30.1.2016

13.6.2016

20.3.2009
31.03.2003
30.01.2008
27.06.2008
27.11.2009
22.10.1996
25.07.2001
03.01.2008
17.06.2008
30.01.2006
27.11.2009
13.06.2006
04.12.2006
14.11.2007
10.04.2009
27.11.2009

327-02-574/05/15
327-02-4/03
327-02-4/03/8
327-02-4/03/9
327-02-283/03/10
SFS 6253
327-02-252/01
327-02-38/04/9
327-02-38/04/11
327-02-134/04/5
327-02-176/02/14
327-02-497/05/7
327-02-497/05/12
327-02-497/05/18
327-02-245/03/10
327-02-497/05/20

pod.
zač.
spr.
spr.
reg.
spr.
zač.
spr.
reg.
spr.
pod.
spr.
spr.
raz.
spr.

30.9.2012

23.02.2000
24.07.2003
22.04.2009
19.02.2010
327-02-34/00
327-02-217/03
3433-447/07/3
34330-1/10/2
reg.
spr.
spr.
zač.
reg.

6.4.2016

15.1.2011

15.01.2001
24.07.2003
27.11.2009

327-02-250/00
327-02-228/03
327-02-250/00/5

reg.
spr.
spr.

6.4.2006

11.2.2011

16.02.1998
16.06.2004
11.02.2008
27.11.2009

SFS 8036
327-02-265/04/2
327-02-265/04/5
327-02-206/02/8

reg.
spr.
zač.
spr.

327-02-188/01/10

16.4.2015

20.04.1999
24.07.2003
26.03.2007
16.04.2009
27.11.2009

SFS 9069
327-02-223/03
327-02-223/03/16
327-02-223/03/19
327-02-133/01/12

reg.
spr.
spr.
zač.
spr.

pod.

27.2.2014

Datum
prenehanja
veljavnosti

27.02.2004
27.11.2009

Datum
izdaje
odločbe

327-02-24/03/8
327-02-261/03/25

odločbe

Številka

reg.
spr.

odločbe***

Vrsta
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BASF SE

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

NIHON NOHYAKU

MAKHTESHIM-AGAN

NUFARM

BASF SE

PINUS TKI d.d.

BASF SE

LANCES LINK

LANCES LINK

Proizvajalec

Št.

PEPELIN

PEAK 75 WG

PANOCTINE 35

ORTUS 5 SC

ORIUS 25 EW

ORBIT

OPUS TEAM

OGRIOL

OCTAVE

NU-FILM-17

NU LURE

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5325

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Zap.

št.

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

Xn

38083015 flufenacet (24,00%)
38083013 metribuzin (17,50%)

38082015 žveplo (24,00%)
38089090 natrijev nitrat (48,00%)

PLATEEN WG 41,5

PLINSKA PATRONA
KEMOCID

POLYRAM DF

38082030 metiram (70,00%)

/

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (0,970%)

PLANTELLA TOTAL-R

4

UNICHEM d.o.o.
UNICHEM d.o.o.

Rhizopon B.V.
Nizozemska
Rhizopon B.V.
Nizozemska

20/29

BASF SE

ZZV MARIBOR

BAYER CS

CHEMINOVA

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

ZZV MARIBOR

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

CHEMINOVA, UNICHEM
d.o.o.

CHEMINOVA, UNICHEM
d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

Rhizopon B.V.
Nizozemska

CHEMINOVA

SYNGENTA AGRO d.o.o.

DDD, d.o.o. Koper

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

distributer

Zastopnik,

SYNGENTA

DETIA-DEGESCH

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF SE

Proizvajalec

SFS 7064
327-02-217/03
327-02-209/04/1
327-02-209/04/12
327-02-209/04/13
327-02-206/02/8
327-02-209/04/23

reg.
spr.
spr.
zač.
raz.
spr.
spr.

13.12.2010

10.9.2012

30.6.2010

13.12.2000
16.06.2003
24.07.2003
31.01.2006
27.11.2009
02.04.2003
24.07.2003
14.11.2007
27.11.2009
13.01.1998
07.05.2004
10.01.2008
27.11.2009
14.01.2010

327-02-263/00
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-263/00/6
327-02-321/04/7
327-02-324/02
327-02-234/02
327-02-324/02/5
327-02-324/02/7
SFS 8007
327-02-223/04/1
327-02-223/04/3
327-02-206/02/8
327-02-223/04/10

reg.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.
zač.
spr.
reg.nuj.

10.3.2020

10.3.2020

20.2.2016

20.2.2016

reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

10.3.2010

10.3.2010

20.2.2006

20.2.2006

20.2.2016

22.1.2013

26.6.2016

3.3.2012

3433-539/09/4

3433-540/09/4

327-02-217/04/7

327-02-217/04/7

20.2.2006

22.01.2003
27.06.2008
27.11.2009

26.6.2006

3.3.2009

reg.

reg.

reg.

reg.

327-02-217/04/7

327-02-202/99
327-02-413/01/3
327-02-413/01/8

pod.
spr.
spr.
reg.

327-02-288/01/18

3433-412/07/7

3433-296/07/5
3433-296/07/10

reg.

reg.

reg.
spr.

25.2.2011

30.9.2011

05.05.1997
24.07.2003
10.06.2004
29.11.2007
04.02.2008
27.11.2009
19.01.2010

odločbe

odločbe***

25.02.2008
12.10.2009

Datum
prenehanja
veljavnosti

Številka

Datum
izdaje
odločbe

Vrsta
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O

/

PLANTELLA TOTAL

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (16,20%)

Xi

Xi

Xi

38089090 IBA (1,000%)

38089090 IBA (0,500%)

N, T

38089090 IBA (2,00%)

PLANTELLA RHIZOPON III

PLANTELLA RHIZOPON II

PLANTELLA RHIZOPON I

PIRIMOR 50 WG

38081030 pirimikarb (50,00%)

38081090 aluminijev fosfid (68,00%)

PHOSTOXIN PELETE in
TABLETE
F, N, T+

N, Xn

38082080 mandipropamid (5,00%)
38082030 mankozeb (60,00%)

PERGADO - F

PERGADO MZ

3

nevarnosti

Skupina

Št.

N, Xn

38081040 dimetoat (40,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5326 /

38082080 mandipropamid (5,00%)
38082080 folpet (40,00%)

PERFEKTHION

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

prodaje*

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

št.

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

Mesto

238

Zap.

/

N, Xi
/

38081090 olje navadne ogrščice
(0,940%)

38083015 S-metolaklor (31,25%)
38083013 terbutilazin (18,75%)

38089090 giberelini (1,88%)
38089090 6-benziladenin (1,88%)

PRIMA - R

PRIMEXTRA TZ GOLD 500
SC

38082080 azoksistrobin (25,00%)

38082080 pirimetanil (40,00%)

38081040 klorpirifos (25,00%)

38082080 propamokarb (60,70%)

N, Xi

N, Xn

N, Xi

/

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

AGROPROM, d.o.o.
Medvode

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

30.9.2011

17.3.2018

27.5.2011

19.03.1999
27.10.2003
06.03.2009
27.11.2009

17.03.2008
27.11.2009
21.01.2003
22.07.2004
07.03.2008
27.05.2008
10.04.2009
17.08.2009
27.11.2009

SFS 9044
327-02-430/02/3
327-02-430/02/7
327-02-430/02/11
327-02-21/03/13
327-02-406/04/14
3433-150/06/13
327-02-261/03/25
327-02-245/00
327-02-245/00/3
3433-8/08/2
327-02-245/00/7
327-02-245/00/9
3433-542/09/2
327-02-284/01/5

reg.
spr.
zač.
spr.
reg.
spr.
reg.
spr.
spr.+pod.
spr.
raz.
zač.
raz.
reg.nuj.
spr.

17.6.2010

10.12.2011

20.09.2002
24.07.2003
27.11.2009
327-02-203/01
327-02-214/03
327-02-45/01/6
reg.
spr.
spr.

17.06.2005
27.11.2008

30.8.2010

17.4.2007

3433-243/07/2

7.3.2011

reg.nuj.

07.03.2006
27.11.2009

10.5.2011

13.07.2001
24.07.2003
08.11.2007
27.11.2009
327-02-223/01
327-02-232/03
327-02-223/01/7
327-02-242/00/5

reg.
spr.
spr.
spr.

327-02-398/04/6
327-02-176/02/14

10.5.2011

10.05.2001
24.07.2003
08.11.2007
27.11.2009

327-02-242/00
327-02-232/03
327-02-242/00/4
327-02-242/00/5

reg.
spr.
spr.
spr.

pod.
spr.

30.1.2018

30.1.2008

3433-417/06/8

reg.

27.2.2011

31.03.2003
24.07.2003
26.11.2004
27.11.2009

327-02-248/00
327-02-212/03
327-02-374/04/3
327-02-303/01/12

reg.
spr.
spr.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.
BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

31.12.2010

22.12.2014

Datum
prenehanja
veljavnosti

22.5.2009

22.12.2009

Datum
izdaje
odločbe

3433-449/07/10

327-02-378/04/19

odločbe

Številka

reg.

pod.

odločbe***

Vrsta

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BAYER D.O.O.

distributer

Zastopnik,
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SYNGENTA

AGRIPHAR S.A.

MAKHTESHIM-AGAN

AGRIPHAR S.A.

NEUDORFF

L. Gobbi S.r.l.

SYNGENTA

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

BAYER CS

BAYER CS

DOW
AGROSCIENCES

BAYER CS

Proizvajalec

Št.

QUADRIS

PYRUS 400 SC

PYRINEX 25 CS

PROPLANT

PROMANAL AF NEU

PROGERBALIN LG
/

/

38081090 olje navadne ogrščice
(75,00%)

PRIMA

38081090 parafinsko olje (1,20%)

Xi

PREVICUR ENERGY

38082080 propamokarb (53,00%)
38082015 fosetil (31,00%)

N, Xn

38082080 kvinoksifen (4,50%)
38082050 miklobutanil (4,50%)
Xn

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38081090 klotianidin (60,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38082080 propamokarb (60,70%)

PREVICUR 607 SL

POSTALON 90 SC

PONCHO FS 600 RDEČ

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5327

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

N, Xi

38082030 mankozeb (64,00%)
38082080 metalaksil-M (4,00%)

22/29

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

SYNGENTA

BASF SE

BAYER CS

NEUDORFF

NEUDORFF

ISK BIOSCIENCE

CHEMIA

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

5.4.2011

27.5.2011

05.04.2006
13.06.2008
13.10.1999
09.08.2001
24.07.2003
06.04.2004
04.10.2007
21.05.2008
27.05.2008
27.11.2009

327-02-331/04/19
327-02-331/04/22
SFS 9131
327-02-265/01
327-02-219/03
327-02-307/02/2
327-02-307/02/6
327-02-307/02/7
327-02-307/02/10
327-02-176/02/14
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.

17.9.2010

17.09.2007
01.12.2008
27.11.2009
3433-501/06/6
3433-501/06/11
327-02-176/02/14
reg.
spr.
spr.
reg.
spr.

29.5.2017

29.05.2007
27.11.2009

3433-7/06/11
327-02-176/02/14

16.5.2015
24.11.2019
reg.
spr.

24.11.2009

16.05.2005
27.11.2009
327-02-402/04/9

327-02-396/02/5
327-02-155/05/8
pod.

reg.
spr.

3.6.2011

16.07.1998
16.06.2003
24.07.2003
16.06.2008
SFS 8117
327-02-173/03
327-02-212/03
327-02-320/04/3
reg.
spr.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.
BASF SLOVENIJA, d.o.o.

25.7.2017

25.07.2007
27.11.2009

327-02-333/04/14
327-02-333/04/22

8.8.2017

reg.
spr.

08.08.2007
27.11.2009

5.11.2017

AGROPROM, d.o.o.
Medvode

327-02-335/04/15
327-02-335/04/22

06.11.2007
27.11.2009

reg.
spr.

327-02-552/05/9
327-02-377/04/20

14.11.2010

14.11.2000
24.07.2003
16.03.2004
27.11.2009

327-02-19/00
327-02-213/03
327-02-213/03/2
327-02-213/03/4

reg.
spr.

8.5.2013

19.6.2003

327-02-105/02

3.3.2011

Datum
prenehanja
veljavnosti

reg.
spr.
spr.
spr.

23.01.2003
03.03.2008
27.11.2009

Datum
izdaje
odločbe

reg.

odločbe
327-02-295/02
327-02-149/05/5
327-02-133/01/12

pod.
zač.
spr.

Številka

odločbe***

Vrsta

AGROPROM, d.o.o.
Medvode

ISK BIOSCIENCE

AGROCHEM d.o.o.
Šempeter

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

distributer

Zastopnik,
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RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

N, Xn

38082080 metalaksil-M (5,00%)
38082080 folpet (40,00%)

RIDOMIL GOLD COMBI
PEPITE

/

N, Xn

N, T

38082080 mandipropamid (25,00%)

38081040 klorpirifos-metil (22,50%)

38083027 dikvat (20,00%)

/

38089090 proheksadion-kalcij
(10,00%)

/

38081010 piretrin (0,0180%)
38081090 repično olje (0,825%)
/

Xi

38081010 piretrin (1,83%)
38081090 repično olje (82,53%)

38082050 tebukonazol (6,00%)

N, Xn

38082080 ciazofamid (40,00%)
38089090 polialkilenoksid modoficiran heptametiltrisiloksan
kopolimer (84,42%)

REVUS

RELDAN 22 EC

REGLONE 200 SL

REGALIS

RAXIL FS 060

RAPTOL SPRAY

RAPTOL KONCENTRAT

RANMAN TWINPACK

Xn

38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (50,00%)

BASF SE

MAKHTESHIM-AGAN

Proizvajalec

Št.

RAMIN 50

N, Xi

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38081090 codlemone (100,00%)

38083027 flurokloridon (25,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5328 /

RAK 3

RACER 25 - EC

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Zap.

št.

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

/
N
/

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (22,90%)

38083027 glifosat v obliki kalijeve soli
(55,10%)

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,00%)

38082080 tritikonazol (1,000%)

SAPROL PROTI BOLEZNIM
VRTNIC

SERENADE WP

38082080 Bacillus subtilis (0,0213%)

Xi

4

N, Xn

38083023 amidosulfuron (10,00%)
38083023 jodosulfuron-metil natrij
(2,50%)

38083013 metribuzin (70,00%)

3

38082050 difenokonazol (25,00%)

31.12.2013

01.12.1999
09.10.2001
16.10.2007
08.04.2009
10.07.2009
12.02.2010
12.02.2010
SFS 9147
327-02-297/01
327-02-302/03/8
3433-62/09/2
327-02-302/03/10
3433-486/09/3
3433-62/09/7
reg.
spr.
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19.2.2011

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

INTRACHEM Bio Italia
S.p.A., Grassobbio
(BG), Italija

19.02.2008
09.03.2009

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

BAYER CS

3433-15/08/3
3433-63/09/2

30.9.2011

07.02.1997
16.06.2003
07.02.2007
20.07.2007
29.01.2009
27.11.2009
SFS 7014
327-02-173/03
327-02-48/04/5
327-02-48/04/6
327-02-48/04/7
327-02-321/04/7
reg.
spr.
zač.
spr.
zač.
spr.
reg.nuj.
reg.nuj.

9.2.2017

09.02.2007
27.11.2009

327-02-431/05/8
327-02-329/04/19
reg.
spr.

raz.
zač.
reg.nuj.
raz.

20.2.2019

18.4.2016
20.2.2009

19.04.2006
27.11.2009

20.10.2018

8.4.2019

16.2.2017

9.2.2017

6.1.2020

9.2.2017

17.3.2013

Datum
prenehanja
veljavnosti

3433-581/08/4

327-02-20/04/10
327-02-394/02/12

pod.
spr.

20.10.2008

08.04.2009
16.07.2009

16.02.2007
27.11.2009

09.02.2007
27.11.2009

6.1.2010

09.02.2007
27.11.2009

15.04.2003
27.11.2009

Datum
izdaje
odločbe

reg.

327-02-194/03/27

3433-425/07/3
3433-425/07/7

reg.
raz.
pod.

327-02-206/04/20
327-02-463/05/13

327-02-463/05/10
327-02-463/05/13

3433-174/09/2

327-02-26/02/5
327-02-463/05/13

327-02-246/00
327-02-284/01/5

odločbe

Številka

pod.
spr.

reg.
spr.

reg.

reg.
spr.

pod.
spr.

odločbe***

Vrsta

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BAYER CS

SYNGENTA AGRO d.o.o.

SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

SYNGENTA

PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES
DU PONT

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

BASF SE

MONSANTO

AGRORUŠE d.o.o.

SILK, d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
MONSANTO

AGRORUŠE d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

MONSANTO

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

SENCOR WG 70

SEKATOR OD

SCORE 250 EC

N

38083023 triflusulfuron-metil
(50,00%)

SAFARI
/

/

N, Xn

N, Xi

38083027 glifosat v obliki
izopropilamino soli (48,00%)

38082080 iprodion (50,00%)

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082010 baker v obliki bakrovega
oksiklorida (40,00%)
38082080 metalaksil-M (2,50%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

38081090 metoksifenozid (24,00%)

RUNNER 240 SC

ROVRAL AQUAFLO

ROUNDUP ULTRA

ROUNDUP ENERGY

ROUNDUP EASY

ROUNDUP

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5
WP

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5329

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

Zap.

št.

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

SUCCESSOR 600

38083015 petoksamid (60,00%)

38083011 MCPA (0,490%)
38083011 mekoprop - P (0,280%)

38082080 krezoksim - metil (50,00%)

38083021 pendimetalin (40,00%)

38081090 indoksakarb (30,00%)

38083027 fluroksipir - 1 MHE
(28,80%)

38083090 klormekvat klorid (46,00%)

38081010 piretrin (0,300%)

38082080 trifloksistrobin (37,50%)
38082050 ciprokonazol (16,00%)

N, Xn

/

N, Xn

N

N, Xn

N, Xn

Xn

/

N, Xn

/

12.3.2017

29.1.2011

14.12.2011

14.05.2007
30.06.2008
27.11.2009
18.01.2010
12.03.2007
27.03.2009
27.11.2009
25.03.2003
07.05.2004
08.06.2007
29.01.2009
27.11.2009
28.01.2002
24.07.2003
04.02.2005
26.02.2008
27.11.2009

3433-376/06/11
327-01-369/05/6
327-02-394/02/12
3433-376/06/14
327-02-235/00/14
3433-639/08/5
327-02-155/05/8
327-02-44/01
327-02-44/01/5
327-02-44/01/7
327-02-44/01/12
327-02-206/02/8
327-02-272/00
327-02-226/03
327-02-272/00/7
3433-81/08/2
327-02-272/00/15

reg.
spr.
spr.
spr.
reg.
raz.
spr.
pod.
spr.
raz.
zač.
spr.
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.

SILK, d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

STÄHLER
INTERNATIONAL
GMBH & Co. KG,
Nemčija

24/29

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

327-02-325/04/13
327-02-325/04/20
327-02-325/04/25

14.5.2017

17.11.2006
27.11.2009

327-02-191/03/11
327-02-349/04/12

reg.
spr.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

reg.
spr.
zač.

17.11.2016

20.10.2006
27.11.2008
25.05.2009

327-02-132/05/12
327-02-406/04/14
3433-479/09/3

31.01.2006
10.03.2008
29.01.2009

29.1.2011

20.10.2016

8.3.2014

reg.
spr.
reg.nuj.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

08.03.2004
27.11.2009

327-02-305/02/7
327-02-333/04/22

31.8.2016

31.12.2010

pod.
spr.

31.8.2006

8.8.2007

AGROPROM, d.o.o.
Medvode

327-02-417/05/6

3433-427/07/2

reg.

reg.nuj.

22.5.2016

22.05.2006
18.03.2008
27.11.2009

327-02-109/05/6
327-02-109/05/12
327-02-109/05/13

reg.
spr.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

BASF SE

BASF SE

DU PONT

SYNGENTA

NUFARM

NEUDORFF

BAYER CS

ROHM AND HAAS

CHEMTURA EUROPE Ltd.

Momentive
Performance Materials
(Suisse)

28.2.2013

21.01.2003
16.01.2008
27.11.2009

odločbe

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-178/02
327-02-178/02/3
327-02-178/02/4

Datum
izdaje
odločbe

reg.
zač.
zač.

Številka

odločbe***

Vrsta

38 / 14. 5. 2010

SUBSTRAL 3V1

STROBY WG

STOMP 400 SC

STEWARD

STARANE 2

STABILAN 460 SL

SPRUZIT PRAH

SPHERE 535 SC

38083090 1-metilciklopropen (3,30%)

N, Xn

38089090 polialkilenoksid modoficiran heptametiltrisiloksan
kopolimer (84,00%)

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

ISK BIOSCIENCE

Proizvajalec

Št.

SMARTFRESH

N, Xn

nevarnosti

Skupina

38082080 fluazinam (50,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

5330 /

SILWET L-77

SHIRLAN 500 SC

Ime sredstva

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Mesto

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Zap.

št.

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

38081010 piretrin (0,0750%)

TERMINATOR Insekticid za
rastline
/

N, Xi

N, Xn

38082080 ditianon (12,00%)
38082030 piraklostrobin (4,00%)

38083015 dimetaklor (50,00%)

N, Xn

38083015 flufenacet (60,00%)
38083027 metosulam (2,50%)

TERIDOX 500 EC

/

38081090 flonikamid (50,00%)

N

Xi

38082030 mankozeb (30,20%)
38082080 propamokarb (24,80%)

38082080 fenheksamid (50,00%)

3

N, Xn

N, Xn

N, T

N

nevarnosti

Skupina

38083023 rimsulfuron (25,00%)

prokvinazid (20,00%)

38082050 miklobutanil (12,50%)

38082080 dodin (40,00%)

38082080 ciprodinil (37,50%)
38082080 fludioksonil (25,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

pod.
spr.

ISK BIOSCIENCE
BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BIOTEH d.o.o., Ljubljana

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

327-02-377/04/16
327-02-377/04/20

reg.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O., PINUS TKI d.d.

327-02-220/00
327-02-218/03

327-02-461/05/9
327-02-176/02/14

reg.
spr.
reg.
spr.

3433-115/08/6

reg.

327-02-234/01/15
327-02-329/04/19

10.6.2014

10.06.2004
13.10.2004
18.03.2009
27.11.2009
327-02-250/03/9
327-02-275/04/3
327-02-250/03/15
327-02-250/03/20
pod.
raz.
spr.
spr.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

04.04.2001
24.07.2003

14.05.2007
27.11.2009

16.4.2009

22.12.2006
27.11.2009

23.10.2010

14.5.2017

31.12.2010

22.12.2016

4.6.2010

27.2.2011

27.02.2001
01.04.2003
24.05.2003
10.05.2004
26.11.2004
27.11.2009
327-02-282/00
327-02-71/03/3
327-02-212/03
327-02-282/00/2
327-02-374/04/3
327-02-321/04/7
reg.
spr.
spr.
spr.
spr.
spr.

PINUS TKI d.d.

04.06.2007
27.11.2009

31.1.2011

23.02.2000
26.03.2003
04.11.2005
30.06.2008
16.04.2009
27.11.2009
327-02-2/00
327-02-70/03/4
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
327-02-2/00/5
327-02-27/02/18

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
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COPYR

SYNGENTA

BASF SE

BAYER CS

ISK BIOSCIENCE

BAYER CS

BAYER CS

DU PONT

14.5.2019

16.7.2011

28.05.2003
24.07.2003
07.05.2004
27.11.2009

327-02-96/01
327-02-223/03
327-02-96/01/6
327-02-133/01/12

spr.
spr.
spr.
spr.

14.5.2009

21.3.2011

17.07.2003
21.03.2008
03.07.2008
27.11.2009

327-02-320/02/5
327-02-320/02/10
3433-210/07/5
327-02-133/01/12

reg.
zač.
reg.nuj.
spr.

3433-440/07/9

19.12.2012

25.03.2003
18.04.2007
27.11.2009

odločbe

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-192/02
3433-299/07/2
327-02-284/01/5

Datum
izdaje
odločbe

pod.
reg.nuj.
spr.

Številka

odločbe***

Vrsta

reg.

PINUS TKI d.d.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

DOW
AGROSCIENCES
DU PONT

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

distributer

Zastopnik,

AGRIPHAR S.A.

SYNGENTA

Proizvajalec

Št.

TERCEL

TERANO WG 62,5

TEPPEKI

TELDOR SC 500

TATTOO

TAROT 25 WG

TALENDO

SYSTHANE 12-E

SYLLIT 400 SC

SWITCH 62,5 WG

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5331

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

1

303

1

1

302

1

1

301

/
/
/

38083011 2,4-D (0,700%)
38083023 dikamba (0,1000%)

VALENTIN EKO INSEKTICID
38081090 kalijev oleat (4,90%)
IZ MAŠČOBNIH KISLIN

VALENTIN EKO INSEKTICID
38081090 kalijev oleat (0,150%)
IZ MAŠČOBNIH KISLIN-R

UV RASEN FLORANID

UNIVERSALIS

N, Xn

/

38089090 olje na osnovi ovčje
maščobe (6,45%)

38082080 azoksistrobin (9,35%)
38082080 folpet (50,00%)

Xn

38089090 izodecil alkohol etoksilat
(90,00%)

N, Xn

/

N, Xn

38083027 glifosat v obliki amonijeve
soli (36,00%)

38082040 tiofanat-metil (70,00%)

Xi

N, Xn

38082050 penkonazol (10,00%)

N, Xn

38083023 klorotoluron (50,00%)

N, Xn

/

38083027 fluroksipir - 1 MHE
(28,80%)

38082030 tiram (80,00%)

38082015 žveplo (80,00%)

Xn

nevarnosti

Skupina

38083011 MCPA-DMA (94,30%)

U 46 M-FLUID

TRICO

TREND 90

TOUCHDOWN SYSTEM 4

TOPSIN - M

TOPAS 100 EC

TOMIGAN 200 EC

TOLUREX 50 SC

THIRAM 80 WG

THIOVIT JET

TERMINATOR Vaba za polže 38089090 metaldehid (5,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

26/29

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

METROB, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

METROB, d.o.o.

AGROSAAT, d.o.o.

PINUS TKI d.d.

reg.
spr.

reg.
spr.

reg.

327-02-277/02/R
327-02-277/02/8

327-02-277/02
327-02-277/02/7

3434-28/06/7

28.01.2003
08.11.2007

28.01.2003
08.11.2007

12.12.2007

25.11.2012

25.11.2012

12.12.2017

22.12.2016

22.12.2006
13.06.2008
27.11.2009
327-02-582/05/6
327-02-582/05/9
327-02-176/02/14
reg.
spr.
spr.

7.5.2017
19.2.2020

19.2.2010

327-02-168/00/23

pod.

07.05.2007
27.11.2009

327-02-394/02/9
327-01-369/05/2
327-01-369/05/6
327-02-394/02/12
reg.
spr.
spr.
spr.

3433-373/06/05
3433-373/06/9

11.2.2015

11.02.2005
04.11.2005
30.06.2008
27.11.2009

327-02-401/04/10
327-02-349/04/12

pod.
spr.

reg.
spr.

19.1.2017

19.01.2007
27.11.2009

3433-612/08/5

reg.

27.5.2019

30.6.2014

07.09.2000
09.10.2001
11.10.2004
05.10.2007
07.07.2009
327-02-169/99
327-02-297/01
327-02-312/03/3
327-02-312/03/6
327-02-312/03/7

reg.
spr.
spr.
zač.
zač.

27.5.2009

17.11.2016

30.10.2019

26.11.2008
27.11.2008

30.10.2009

327-02-249/00/8
327-02-406/04/14

327-02-73/99/11

reg.
spr.

pod.

327-02-291/00/13
327-02-291/00/15

pod.
spr.

7.3.2016

6.4.2016

06.04.2006
10.04.2009
27.11.2009

327-02-349/04/8
327-02-245/03/10
327-02-349/04/12

reg.
raz.
spr.
07.03.2006
27.11.2009

8.12.2010

08.12.2005
26.03.2007
27.06.2008

odločbe

Datum
prenehanja
veljavnosti

327-02-53/01/10
327-02-53/01/13
327-02-53/01/15

Datum
izdaje
odločbe

pod.
spr.
spr.

Številka

odločbe***

Vrsta
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UNICHEM d.o.o.

COMPO GmbH&Co.
KG

SYNGENTA

NUFARM

Kwizda Agro GmbH

DU PONT

SYNGENTA AGRO d.o.o.

AGRORUŠE d.o.o.

NISSO Chemical
Europe GmbH
SYNGENTA

SYNGENTA AGRO d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BIOTEH d.o.o., Ljubljana

distributer

Zastopnik,

SYNGENTA

MAKHTESHIM-AGAN

MAKHTESHIM-AGAN

TAMINCO Italia Srl.

SYNGENTA

KOLLANT

Proizvajalec

Št.

304

prodaje*

št.

Ime sredstva

5332 /

305

Mesto

Zap.

Stran
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Mesto

prodaje*

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

Zap.

št.

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

/

O

VALENTIN EKO INSEKTICID 38081090 olje navadne ogrščice
IZ OGRŠČIČNEGA OLJA-R
(0,940%)

VALENTIN PATRONI PROTI
VOLUHARJU

38082015 žveplo (80,00%)

38081090 abamektin (1,80%)

/

N, Xn

N, Xi

38082015 fosetil-Al (66,67%)
38082080 fluopikolid (4,44%)

VELOX d.o.o.

SYNGENTA AGRO d.o.o.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

BILKA d.o.o. Bilje

BILKA d.o.o. Bilje

ZZV MARIBOR

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

distributer

Zastopnik,

327-02-181/00
327-02-232/03
327-02-181/00/4
327-02-181/00/6

reg.
spr.
spr.
spr.

20.6.2011

13.07.1998
13.04.2004
20.06.2008
27.11.2009
SFS 8112
327-02-253/03/11
3433-423/07/3
327-02-253/03/13
reg.
spr.
zač.
spr.

21.9.2010
16.5.2010

18.8.2016

21.09.2007
27.11.2009
16.05.2005
18.08.2006
27.11.2009
18.08.2006
10.04.2009
27.11.2009
29.03.2010

327-02-221/99/20
327-02-221/99/24
327-02-176/02/14
327-02-471/05/8
327-02-245/03/10
327-02-471/05/14
327-02-471/05/17

pod.
spr.
spr.
reg.
raz.
spr.
spr.

18.8.2016
3433-437/06/6
327-02-329/04/19

18.08.2006
27.11.2009
reg.
spr.

327-02-291/04/14
327-02-329/04/19

20.6.2011

13.07.1998
13.04.2004
20.06.2008
27.11.2009
SFS 8111
327-02-253/03/11
3433-423/07/3
327-02-253/03/13
reg.
spr.
zač.
spr.

pod.
spr.

10.9.2012

02.04.2003
24.07.2003
14.11.2007

327-02-324/02
327-02-234/02
327-02-324/02/5

10.5.2011

reg.
spr.
spr.

13.07.2001
24.07.2003
08.11.2007

327-02-223/01
327-02-232/03
327-02-223/01/7

10.5.2011

reg.
spr.
spr.

10.05.2001
24.07.2003
08.11.2007

327-02-242/00
327-02-232/03
327-02-242/00/4

327-02-359/01/14
327-02-359/01/22

reg.
spr.
spr.

pod.
spr.

4.6.2014

13.11.2010

13.11.2000
24.07.2003
26.03.2007
08.11.2007

odločbe

odločbe***

01.06.2004
08.11.2007

Datum
prenehanja
veljavnosti

Številka

Datum
izdaje
odločbe

Vrsta
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AGROSTULLN GmbH

SYNGENTA

BAYER CS

BAYER CS

GUABER

GUABER

ZZV MARIBOR

UNICHEM d.o.o.

UNICHEM d.o.o.

COPYR, UNICHEM
d.o.o.

COPYR

Proizvajalec

Št.

VINDEX 80 WG

VERTIMEC 1,8 % EC

VERITA PROFILER

N, Xi

/

38082015 fosetil-Al (66,70%)
38082040 fenamidon (4,40%)

38081090 parafinsko olje (15,00%)

VAPE GARDEN - sredstvo
proti kaparjem

VERITA

38081010 piretrin (0,500%)

VAPE GARDEN - insekticid

/

/

VALENTIN EKO INSEKTICID
38081090 olje navadne ogrščice
IZ OGRŠČIČNEGA OLJA
(75,00%)
KONC.

38082015 žveplo (24,00%)
38089090 natrijev nitrat (48,00%)

/

VALENTIN EKO INSEKTICID
IZ NARAVNEGA
38081010 piretrin (0,0750%)
PIRETRINA-R

nevarnosti

Skupina

Xn

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

VALENTIN EKO INSEKTICID
38081010 piretrin (16,00%)
IZ NAR. PIRETRINA KONC.

Ime sredstva

Uradni list Republike Slovenije
Stran

5333

prodaje*

1

1

1

1

1

1

1

1

št.

327

328

329

330

331

332

333

334

38082030 ciram (76,00%)

38082015 kalcijev polisulfid (18,50%)

38082015 žveplo (99,50%)

38082015 žveplo (99,00%)

ŽVEPLENOAPNENA
BROZGA

ŽVEPLO V PRAHU SCARMAGNAN

ŽVEPLO V PRAHU SOLFOTECNICA

38082080 trifloksistrobin (50,00%)

38081040 foksim (5,00%)

ZIRAM 76 WG

ZATO 50 WG

VOLATON G 5 %

38082080 metrafenon (50,00%)

38082080 karboksin (20,00%)
38082030 tiram (20,00%)

in vsebnost (%)

Carinska oznaka**, aktivna snov

4

Xi

Xi

N, Xn

N, Xi

4

N

4

nevarnosti

Skupina

SOLFOTECNICA

SCARMAGNAN

KARTUZIJA
PLETERJE d.o.o.

TAMINCO Italia Srl.

BAYER CS

PINUS TKI d.d.

BASF SE

CHEMTURA EUROPE
Ltd.

Proizvajalec

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
spr.

13.4.2016

22.1.2013

31.12.2010

14.11.2010

31.1.2011

13.04.2006
07.03.2008
27.11.2009
23.01.2003
18.12.2003
04.10.2007
27.11.2009
14.01.2002
24.07.2003
31.12.2008
27.11.2009
14.11.2000
24.07.2003
27.11.2009
16.04.1998
31.01.2008
27.11.2009

SFS 7097
327-02-238/03/2
327-02-27/02/18
327-02-134/02/8
3433-9/08/3
327-02-329/04/19
327-02-298/00
327-02-291/00/5
327-02-298/00/4
327-02-133/01/12
327-02-290/01
327-02-225/03
327-02-290/01/5
327-02-290/01/6
327-02-20/00
327-02-224/03
327-02-20/00/2
SFS 8070
327-02-30/04/4
327-02-133/01/12

pod.
raz.
spr.
pod.
spr.
spr.
spr.
reg.
spr.
zač.
spr.
reg.
spr.
spr.
reg.
zač.
spr.

PINUS TKI d.d.
BAYER CROPSCIENCE
D.O.O.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

CLAREX GOLOB & CO.
d.n.o.

KZ KRKA z.o.o.

KARSIA, Dutovlje, d.o.o.

30.6.2010

27.10.1997
10.10.2007
27.11.2009

3433-214/07/13

reg.
spr.
spr.

***Pomen okrajšav v rubriki "Vrsta odločbe**":
reg. – registracija
spr. – sprememba
spr.+ pod. – sprememba in podaljšanje
pod. – podaljšanje
zač. – začasna
raz. – razširitev
par. – uvoz identičnih sredstev
pren. – prenehanje
reg.nuj. – vključitev na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev
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** Neobvezujoča carinska oznaka, ki se uporablja samo za statistične namene.

11.2.2018

24.6.2011

04.07.1996
15.03.2002
29.04.2003
16.06.2008
24.06.2008
16.10.2008
22.04.2009

odločbe
SFS 6195
327-02-116/02
327-02-79/03/2
327-02-118/02/6
327-02-118/02/7
327-02-118/02/9
327-02-118/02/10

odločbe***

11.2.2008

Datum
prenehanja
veljavnosti

Številka

Datum
izdaje
odločbe

Vrsta

reg.

BASF SLOVENIJA, d.o.o.

CHEMTURA EUROPE Ltd.

distributer

Zastopnik,

Št.

VIVANDO

VITAVAX 200-FF

Ime sredstva

5334 /

* Pomen oznak v rubriki "Mesto prodaje*":
1 Fitofarmacevtska sredstva, ki se lahko prodajajo le v specializiranih prodajalnah.
2 Fitofarmacevtska sredstva, ki se lahko prodajajo v specializiranih prodajalnah, cvetličarnah, prodajalnah z neživilskim blagom in v posebnem delu prodajaln z živili.

Mesto

Zap.

Stran
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1864.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo
na varovana območja

Na podlagi petega odstavka 33.a člena, prvega odstavka
101.d člena in tretjega odstavka 104. člena v zvezi s prvim od‑
stavkom 104.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru‑1 in
8/10 – ZSKZ‑B) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov
in posegov v naravo na varovana območja
1. člen
V Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe pla‑
nov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS,
št. 130/04 in 53/06) se v sedmem odstavku 3. člena za besedo
»morajo« doda besedilo »biti pridobljene z uporabo najboljših
dostopnih metod ter«.
2. člen
V 4. členu se v 3. točki črta drugi stavek.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. Najboljša dostopna metoda je najbolj učinkovita in
napredna razvojna stopnja dejavnosti presoje za ugotavljanje
vplivov posameznih posegov na vrste in habitatne tipe, da se
na njeni podlagi določajo učinki na parametre stanja vrste ozi‑
roma habitatnega tipa in stopnjo njihove pomembnosti ter vpliv
in pomembnost posledic ugotovljenih učinkov na varstvene cilje
varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost.«.
3. člen
V 6. členu se črta 3. točka.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »mora« doda
besedilo »za ugotavljanje vplivov plana«.
5. člen
V 13. členu se vejica za besedo »plana« nadomesti z bese‑
do »in«, besedilo »in revizije okoljskega poročila« pa se črta.
6. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(vsebina dodatka za presojo sprejemljivosti
okoljskega poročila)
(1) Iz dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega po‑
ročila, ki mora biti pripravljen v skladu s predpisi s področja
varstva okolja, mora biti razvidno, da so bili obravnavani vsi
tisti elementi plana, ki lahko sami ali s kumulativnimi vplivi z
drugimi plani ali posegi v naravo, pomembno vplivajo na va‑
rovana območja.
(2) Obravnava elementov iz prejšnjega odstavka obsega
njihovo opredelitev, opis in ovrednotenje vplivov glede na varo‑
vana območja, možne alternativne rešitve ter omilitvene ukrepe
ter mora biti v skladu z 19. do 25. členom tega pravilnika.
(3) Iz dodatka za presojo sprejemljivosti okoljskega po‑
ročila mora biti razvidno tudi, kako je pripravljavec plana pri
pripravi plana upošteval naravovarstvene smernice.
(4) Podrobnejše vsebine dodatka za presojo sprejemlji‑
vosti okoljskega poročila so določene v Prilogi 8, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(5) V dodatku za presojo sprejemljivosti okoljskega po‑
ročila morajo biti vsebine iz prejšnjega odstavka navedene
ločeno od drugih vsebin.«.
Črta se 16. člen.

7. člen
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8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(ugotovitve organizacije o ustreznosti in skladnosti dodatka
za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila)
(1) Organizacija preveri ustreznost dodatka za presojo
sprejemljivosti okoljskega poročila ter njegovo skladnost z zah‑
tevami iz 15. člena tega pravilnika.
(2) Če organizacija ugotovi, da dodatek za presojo spreje‑
mljivosti okoljskega poročila ni pripravljen v skladu z zahtevami iz
15. člena tega pravilnika, navede v pisnem mnenju dele dodatka
za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila, ki so neskladni, in
predlaga način njihove uskladitve oziroma dopolnitve.«.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(mnenje organizacije o sprejemljivosti vplivov predloga plana)
Na podlagi osnutka plana in dodatka za presojo sprejemlji‑
vosti okoljskega poročila pripravi organizacija mnenje o spreje‑
mljivosti vplivov plana na varovana območja, v katerem:
1. preveri:
– če so bili ob pripravi plana in preverjanju njegovih re‑
šitev v dodatku za presojo sprejemljivosti okoljskega poročila
uporabljeni podatki o varovanih območjih v skladu z določbami
tega pravilnika;
– če so bili v primeru ugotovljenih škodljivih vplivov plana
uporabljeni ustrezni omilitveni ukrepi v skladu z določbami tega
pravilnika;
– ustreznost in popolnost ocen vplivov plana na varova‑
na območja v dodatku za presojo sprejemljivosti okoljskega
poročila v skladu z določbami tega pravilnika in njihovo spre‑
jemljivost v planu ter
2. poda svojo oceno o sprejemljivosti vplivov plana na
varovana območja.«.
10. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(ugotavljanje vplivov plana na stanje vrste oziroma
habitatnega tipa)
(1) Plan ima lahko vpliv na stanje vrste oziroma habita‑
tnega tipa zaradi neposrednega, daljinskega oziroma kumula‑
tivnega vpliva.
(2) Neposredni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje
poseg v naravo, ki je naveden v poglavjih I do XVIII Priloge 2
tega pravilnika, na območju neposrednega vpliva.
(3) Ugotovljeno območje neposrednega vpliva za konkre‑
tni poseg v naravo se lahko kadarkoli razlikuje od območja ne‑
posrednega vpliva posega v naravo iz Priloge 2 tega pravilnika,
če to izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o
izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin.
(4) Daljinski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje
poseg v naravo, ki je naveden v poglavjih I do XVIII Priloge 2
tega pravilnika, na območju daljinskega vpliva, razen za vrste
posegov, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna v skla‑
du s predpisom, ki določa vrste posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje. Za posege, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje, velja, da se daljinski vpliv
ugotavlja na območju, ki je dvakrat večje od območja daljinske‑
ga vpliva, navedenega v Prilogi 2 tega pravilnika, razen če se
iz predhodnih ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o
izvedbi posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin ugoto‑
vi, da je območje daljinskega vpliva drugačno.
(5) Ugotovljeno območje daljinskega vpliva za konkretni
poseg v naravo se lahko kadarkoli razlikuje od območja daljin‑
skega vpliva posega v naravo iz Priloge 2 tega pravilnika, če to
izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi
posega v naravo in iz drugih dejanskih okoliščin.
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(6) Kumulativni vpliv lahko nastopi, če se s planom načrtu‑
je poseg v naravo na varovanem območju, na katerem so bili že
presojani in potrjeni plani ali posegi v naravo ali so takšni plani
ali posegi v naravo še v postopku presoje sprejemljivosti plana
ali posega v naravo, v skladu s predpisi s področja ohranjanja
narave, in ti še niso bili izvedeni.
(7) Če ob pripravi plana še niso znani posegi v naravo,
se pa s planom določa vrsta namenske rabe prostora, se vplivi
plana ugotavljajo tako, da se upoštevajo vplivi posegov v naravo,
navedeni za to vrsto namenske rabe v Prilogi 1 tega pravilnika.«.
11. člen
Šesti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Matrika za ugotavljanje vpliva, ki služi prikazu ocen
učinkov iz drugega in tretjega odstavka tega člena in ocen
posledic učinkov iz 22. člena tega pravilnika, je določena v
Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika. Ocene učinkov, po‑
dane v matriki, morajo biti tudi strokovno obrazložene.«.
12. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če zaradi pomanjkanja podatkov, povezanih z ugo‑
dnim stanjem vrste oziroma habitatnega tipa, ugotavljanje
značilnosti učinka ni možno, se s sklepanjem ob upoštevanju
načela previdnosti predloži podrobno strokovno utemeljitev
postopka sklepanja in določitve končne ocene. Kadar je na
osnovi sklepanja mogoče zaključiti, da največje možne posle‑
dice učinkov nimajo bistvenega vpliva, se vpliv označi z oznako
A, B ali C v skladu s prejšnjim odstavkom. Kadar je na osnovi
sklepanja mogoče zaključiti, da največje možne posledice učin‑
kov imajo bistven vpliv, se vpliv označi z oznako D ali E v skladu
s prejšnjim odstavkom.«.
13. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
(operativni programi)
Za operativne programe in druge plane ali njihove dele, ki
niso plani s področja prostorskega načrtovanja in se iz njihovega
opisa tudi s sklepanjem ne da ugotoviti vseh načrtovanih pose‑
gov, ker v opisih ni konkretnih lokacij posegov oziroma iz njih ni
razvidna dovolj podrobna vrsta posegov, se pri presoji sprejemlji‑
vosti matrika iz Priloge 6 tega pravilnika ne izpolni. V tem primeru
se za posamezne vsebine iz tega pravilnika podajo strokovne
ocene za ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v
skladu z določbo prejšnjega člena. Matrika iz Priloge 6 tega pra‑
vilnika se mora v takih primerih izpolniti pri presoji sprejemljivosti
na ravni podrobnejšega plana ali posega.«.
14. člen
Črta se četrti odstavek 26. člena.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
15. člen
V prvem odstavku 27. člena se črta besedilo »revizije
okoljskega poročila, pripravljene v skladu s četrtim odstavkom
prejšnjega člena,«.
16. člen
V prvem odstavku 31. člena se vejica za besedo »pla‑
na« nadomesti z besedo »in«, besedilo »revizije dopolnjenega
okoljskega poročila,« pa se črta.
Črta se šesti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
17. člen
V 32. členu se črtata vejica in besedilo »revizije dopolnje‑
nega okoljskega poročila«.
18. člen
V prvem odstavku 35. člena se vejica za besedo »plana«
nadomesti z besedo »in«, besedilo »in revizije dopolnjenega
okoljskega poročila« pa se črta.
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19. člen
Peti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena in
20. člena tega pravilnika se presoja sprejemljivosti izvede za
vse posege v naravo, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje v skladu s predpisi s področja varstva okolja (v nadalj‑
njem besedilu: posegi v naravo z vplivi na okolje) ne glede na
to, ali je vpliv posega samo daljinski ali tudi neposreden.«.
20. člen
V prvem odstavku 40. člena se črta besedilo »in revizija
poročila o vplivih na okolje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dodatek za presojo sprejemljivosti poročila o vplivih
na okolje mora biti pripravljen na način in v obsegu, določenem
v 15. členu tega pravilnika in Prilogi 8 tega pravilnika, pri čemer
se mora vsebina smiselno nanašati na poseg v naravo.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v
dodatku za presojo sprejemljivosti poročila o vplivih na okolje
za posege v naravo, katerih vplivi so bili že:
– v celoti ugotovljeni in ocenjeni v dodatku za presojo
sprejemljivosti okoljskega poročila, v skladu z 19. do 25. členom
tega pravilnika, navedejo le ugotovitve okoljskega poročila;
– delno ugotovljeni in ocenjeni v dodatku za presojo spre‑
jemljivosti okoljskega poročila, v skladu z 19. do 25. členom
tega pravilnika, ugotovijo in ocenijo samo tisti elementi vplivov
posega v naravo, ki še niso bili obravnavani.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Organizacija se v mnenju opredeli do vsebine dodat‑
ka za presojo sprejemljivosti v poročilu o vplivih na okolje ter
poda svojo oceno sprejemljivosti vplivov posega v naravo na
varovana območja na podlagi rezultatov II. stopnje presoje, pri
čemer se za vsebino mnenja smiselno uporabljajo določbe 11.,
17., 18. in 27. člena tega pravilnika.«.
21. člen
V drugem odstavku 41. člena se črtata vejica in besedilo
»revizijo dopolnjenega poročila o vplivih na okolje«.
Črta se četrti odstavek.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odsta‑
vek, se vejica za besedo »naravo« nadomesti z besedo »in«,
vejica in besedilo »revizije dopolnjenega poročila o vplivih na
okolje« pa se črtata.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
22. člen
Peti odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pristojna upravna enota izda dovoljenje za poseg v
naravo na podlagi pozitivnega mnenja organizacije, iz katerega
izhaja, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo ugodna v
skladu z 21., 22., 23. in 25. členom tega pravilnika.«.
V šestem odstavku se za besedo »tudi« doda beseda
»morebitni«.
23. člen
V 44. členu se črta sedmi odstavek.
24. člen
Za 44. členom se dodata novo poglavje 3.5 in nov
44.a člen, ki se glasita:
»3.5 Presoja sprejemljivosti posegov v naravo
– potrditve programov del
44.a člen
(programi del)
V postopku potrditve programa upravljanja in vzdrževanja
hidromelioracijskega sistema, s katerimi se potrjuje tudi posege
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v naravo iz Priloge 2 tega pravilnika, je potrebno pred potrditvijo
takšnega programa pridobiti pozitivno mnenje organizacije o
vplivih oziroma posledicah s takšnim programom načrtovanih
posegov v naravo na varovana območja v skladu z 21., 22., 23.
in 25. členom tega pravilnika.«.
25. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(posebni pogoji za izdelovalce okoljskih poročil
in poročil o vplivih na okolje)
Izdelovalci okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje v
skladu s predpisi s področja varstva okolja morajo za izdelavo
okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje v postopku presoje
sprejemljivosti izkazati univerzitetno izobrazbo s področja bio‑
loških znanosti in pet let delovnih izkušenj s področja presoje
vplivov planov in posegov v naravo.«.
25. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1
sestavni del tega pravilnika.
26. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga 2
sestavni del tega pravilnika.
27. člen
V prilogi 4 se pod naslovom »Metulji«, za vrstico »1059
strašnični mravljiščar Maculinea teleius« dodata naslov in be‑
sedilo
»Nočni metulji
1078
4033
1074

črtasti medvedek Callimorpha quadripunctaria
kraški zmrzlikar Erannis ankeraria
hromi volnoritec Eriogaster catax«.
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28. člen
Črta se priloga 5.
29. člen
V prilogi 6 se v prvi alinei prvega stolpca besedilo »vpliva
fizičnega prekrivanja« nadomesti z besedilom »neposrednega
vpliva«. V drugi alinei prvega stolpca se besedilo »fizičnega
prekrivanja« nadomesti z besedilom »neposrednega vpliva«. V
deveti in deseti alinei prvega stolpca se za besedilom »‑ !samo
za vrste!« doda besedilo »velikostni razred ali«.
30. člen
Priloga 8 se nadomesti z novo prilogo 8, ki je kot priloga 3
sestavni del tega pravilnika.
31. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot
priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
32. člen
Postopki presoje sprejemljivosti posegov v naravo, ki so
se začeli na podlagi Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
(Uradni list RS, št. 130/04 in 53/06) in se do uveljavitve tega
pravilnika še niso končali, se končajo po dosedanjih predpi‑
sih.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-22/2006
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2009-2511-0043
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
Priloge

območja proizvodnih dejavnosti

območja centralnih dejavnosti

posebna območja

območja zelenih površin

območja prometne infrastrukture

območja komunikacijske infrastrukture

območja energetske infrastrukture

območja okoljske infrastrukture

območja površinskih voda in vodne infrastrukture

območja mineralnih surovin

območja kmetijskih zemljišč

območja gozdov

območja za obrambo

druga območja

2

3

4

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

18
VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

OPOMBA

20

30

25

30

200

75

200

75

2000

150

50

20

100

20

OBMOČJE NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

Glej Prilogo 2

DALJINSKI
VPLIV

9

8

7

6

4

3

2

1

ID

1000

500

1000

500 oz. celotno vodno zemljišče dolvodno

2000 oz. celoten vodni sistem

«

18

16

15

14

13

12

500 oz. celotno vodozbirno območje v katerega
10
se iztekajo izpusti

1000 oz. celoten vodni sistem

75

2000

1000

250

250

1000

100

OBMOČJE DALJINSKEGA VPLIVA (v m)

PO

ob

o

območj

območj

območja površins

območja

območja e

območja ko

območja

obmo

po

območja

območja

območja stanova
in r
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«

VSE SKUPINE

območja stanovanj, površine razpršene poselitve
in razpršena gradnja

1
VSE SKUPINE

NEPOSREDNI
VPLIV

OSNOVNA NAME

OSNOVNA NAMENSKA RABA

POSEG V NARAVO

»PRILOGA 1

»PRILOGA 1

Št.

ID

PRILOGA 1

5338 /

PRILOGA 1

Stran

Uradni list Republike Slovenije

NEPOSREDNI
VPLIV

VSE SKUPINE

netopirji, bela
štorklja

nočni metulji

POSEG V NARAVO

Gradnja nove stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe z
vrtom, dvoriščem ali brez,
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.

Rekonstrukcija ali odstranitev
stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe z
vrtom, dvoriščem ali brez,
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.

Postavitev objektov javne
razsvetljave in postavitev
razsvetljave stavb
0

0

0

OPOMBA

0

0

20

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

0

0

DALJINSKI VPLIV

netopirji, nočni metulji, hrošči

»PRILOGA 2
POGLAVJE I.
OBMOČJA STANOVANJ, POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE IN RAZPRŠENA GRADNJA

PRILOGA 2

100

0

0

OBMOČJE DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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5339

0
0
0

VSE SKUPINE
0

0

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

Kompleksni industrijski objekti

OPOMBA

0

20

20

100

OBMOČJE
NEPOSREDNEG
A VPLIVA (v m)

netopirji, nočni metulji, hrošči

gozdne kure

100

250

250

1000

ptice, netopirji, vodni in obvodni
habitatni tipi, hrošči
ptice, netopirji, vodni in obvodni
habitatni tipi, hrošči

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

Št.

Gradnja ali razširitev stavbe za rejo
živali (živalske farme) s kapaciteto, ki
zahteva pridobitev okoljevarstvenega
soglasja
Postavitev industrijske stavbe ali
skladišča
Postavitev objektov javne
razsvetljave in postavitev
razsvetljave stavb

NEPOSREDNI VPLIV

5340 /

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE II.
OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI

Stran
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NEPOSREDNI VPLIV

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

netopirji, bela štorklja

nočni metulji

POSEG V NARAVO

Gradnja novega ali rekonstrukcija
nakupovalnega središča, sejmišča in
drugega podobnega objekta

Gradnja nove stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe z vrtom,
dvoriščem ali brez, razen
nestanovanjskih stavb iz Poglavja II.

Rekonstrukcija ali odstranitev
stanovanjske ali nestanovanjske
stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez,
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.

Postavitev objektov javne
razsvetljave in postavitev
razsvetljave stavb

PRILOGA 2
POGLAVJE III.
OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI

0

0

0

0

OPOMBA

0

0

20

20

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

netopirji, nočni metulji,
hrošči

0

0

0

DALJINSKI VPLIV

100

0

0

250

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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5341

NEPOSREDNI
VPLIV

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

sesalci (netopirji),
bela štorklja

nočni metulji

Gradnja novega ali rekonstrukcija
nakupovalnega središča, sejmišča in
drugega podobnega objekta

Gradnja ali razširitev turističnega
kompleksa (primeroma zimskošportna
središča, turistična naselja, večja
kopališča z infrastrukturo, čolnarne z
infrastrukturo, bungalovi, apartmaji)

Gradnja nove stanovanjske ali
nestanovanjske stavbe z vrtom,
dvoriščem ali brez, razen
nestanovanjskih stavb iz Poglavja II.

Rekonstrukcija ali odstranitev
stanovanjske ali nestanovanjske
stavbe z vrtom, dvoriščem ali brez,
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.

Postavitev objektov javne razsvetljave
in postavitev razsvetljave stavb
0

0

0

0

0

0

20

50

20

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

sesalci (netopirji), nočni metulji,
hrošči

0

0

belorepec, planinski orel,
koconoge kure, kozača, vodne
ptice, velike zveri

0

DALJINSKI VPLIV

100

0

0

250

0

OBMOČJE DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

Št.

0

OPOMBA

5342 /

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE IV.
POSEBNA OBMOČJA

Stran
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0

0

vodne ptice, črna štorklja, stoječe vode, tekoče
vode, mokrotna travišča pod gozdno mejo,
obrečni in barjanski gozdovi, morski in obmorski
habitatni tipi, mehkužci, metulji, hrošči, plazilci,
dvoživke, cvetnice in praprotnice, sesalci (bober
in vidra), raki, ribe in piškurji

sršenar, planinski orel, koconoge kure, gozdne
ptice, preostali gozdovi, suha travišča pod
gozdno mejo, travišča in skalovja nad gozdno
mejo, grmišča, metulji, hrošči, plazilci, dvoživke,
sesalci (velike zveri), cvetnice in praprotnice,
mahovi
VSE SKUPINE

sesalci (netopirji), bela štorklja

VSE SKUPINE

Gradnja ali ureditev objektov za
pristajanje ali za vstopno/izstopna
mesta za plovila, za obratovanje
čolnarne ali za delovanje naravnega
kopališča v vodotokih, stoječih vodah
in morju

Ureditev površine za smučišče

Gradnja nestanovanjske stavbe,
razen nestanovanjskih stavb iz
Poglavja II.

Rekonstrukcija nestanovanjske
stavbe, razen nestanovanjskih stavb
iz Poglavja II.

Ureditev kolesarske ali jahalne poti

0

20

0

20

50

10

150

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

0

300

koconoge kure, belorepec,
planinski orel, mali klinkač,
velike zveri

200

250

20

250

0

VSE SKUPINE

belorepec, planinski orel,
koconoge kure, kozača,
velike zveri

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

belorepec, planinski orel,
koconoge kure, kozača,
vodne ptice

DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE
DALJINSKE
GA VPLIVA
(v m)

Št.

0

0

0

VSE SKUPINE

Gradnja ali razširitev objekta za
šport, rekreacijo ali prosti čas
(primeroma nogometnega stadiona,
športne površine s trdo podlago,
vodnega zajetja za smučišče,
smučarske vlečnice,...)

OPOMBA

NEPOSREDNI VPLIV

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE VI.
OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN

Uradni list Republike Slovenije
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5343

0

0

0

0

0

vodne ptice, črna štorklja, obrečni in barjanski
gozdovi, barja, mehkužci, močvirski krešič,
metulji, kačji pastirji, dvoživke, plazilci (sklednica),
sesalci (bober in vidra), cvetnice in praprotnice

vodne ptice, črna štorklja, obrečni in barjanski
gozdovi, barja, obrečni in barjanski gozdovi,
barja, mehkužci, metulji, kačji pastirji, plazilci
(sklednica), sesalci (bober in vidra), cvetnice in
praprotnice
VSE SKUPINE

planinski orel, koconoge kure, preostali gozdovi,
metulji, hrošči, sesalci (velike zveri), mahovi,
cvetnice in praprotnice

planinski orel, sokol selec, velika uharica, slegur,
travišča in skalovja nad gozdno mejo, skalovja
pod gozdno mejo, sesalci (netopirji), mehkužci,
metulji, cvetnice in praprotnice,

bela štorklja, črna štorklja, ujede, koconoge kure,
veliki škurh, morski in obmorski, suha travišča
pod gozdno mejo, mokrotna travišča pod gozdno
mejo, mezofilna travišča, barja, mehkužci, ribe in
piškurji, raki, metulji, dvoživke, plazilci, cvetnice in
praprotnice, mahovi

Vodne ptice, morski in obmorski habitatni tipi, ribe
in piškurji, mehkužci
VSE SKUPINE

jame, sesalci (netopirji), hrošči (drobnovratnik),
mehkužci (kongerija), dvoživke (človeška ribica)

Ureditev poti za sprehajalce na
obstoječi poti na obrežju voda

Gradnja nove javne poti za
sprehajalce na obrežju voda

Gradnja nove javne poti (učne ali
sprehajalne)

Postavitev nove ali podaljšanje
obstoječe tekaške proge (vključno s
spremembo trase)

Postavitev novih plezalnih smeri in
plezalnih vrtcev

Ureditev novih vzletišč za modele
letal, motorne zmaje, balone in
jadralna padala

Gradnja objektov za obratovanje
marine

Ureditev in uporaba prostora za
taborjenje

Odpiranje ali zapiranje jam za
turistični obisk

0

0

0

jamski rov in 50m
od vhoda

50

100

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

VSE SKUPINE

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

bela štorklja, črna štorklja,
ujede, koconoge kure,
kotorna, slegur, kozica,
veliki škurh

planinski orel, sokol selec,
velika uharica, slegur,
sesalci (netopirji)

belorepec, planinski orel,
koconoge kure, kozača

500

500

1000

250

250

300

300

belorepec, planinski orel,
koconoge kure, kozača,
vodne ptice
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10

10

20

10

100

25

25

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Vodne ptice, črna štorklja),
sesalci (bober in vidra)

Št.

25

10

10

5344 /

0

0

črna štorklja, vodne ptice, stoječe vode, morski in
obmorski, tekoče vode, obrečni in barjanski
gozdovi, mehkužci, dvoživke, ribe in piškurji, raki,
hrošči, cvetnice in praprotnice, metulji, mehkužci,
plazilci (sklednica), sesalci (bober in vidra)

Ureditev pomolov, stojišč in drugih
objektov za izvajanje športnega
ribolova

Stran
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NEPOSREDNI VPLIV

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE
VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

POSEG V NARAVO

Gradnja avtoceste ali hitre ceste

Gradnja glavne ali regionalne ceste

Gradnja nekategorizirane ali lokalne
ceste

Razširitev cestne povezave (dograditev
cestnega pasu) ali prekategorizacija
glavne ali regionalne ceste v hitro cesto
ali avtocesto

Razširitev cestne povezave s
prekategorizacijo lokalne ali
nekategorizirane ceste v glavno ali
regionalno cesto

Gradnja spremljajoče cestne
infrastrukture (parkirišča, počivališča)

Gradnja železniške povezave

Razširitev železniške povezave

Gradnja spremljajoče železniške
infrastrukture (železniške postaje,
skladišča, terminali itd.)

PRILOGA 2
POGLAVJE VII.
OBMOČJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

500

Obm. neposrednega
vpliva zajema obm.
dalj. vpl.

500

250

Obm. neposrednega
vpliva zajema obm.
dalj. vpl.
Obm. neposrednega
vpliva zajema obm.
dalj. vpl.

100

100

Obm. neposrednega
vpliva zajema obm.
dalj. vpl.

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

DALJINSKI VPLIV

enako kot obm.
neposrednega vpliva

enako kot obm.
neposrednega vpliva

enako kot obm.
neposrednega vpliva

enako kot obm.
neposrednega vpliva

50

enako kot obm.
neposrednega vpliva

100

enako kot obm.
neposrednega vpliva

enako kot obm.
neposrednega vpliva

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

Št.

Obm. neposrednega
vpliva zajema obm.
dalj. vpl.

20

500

0

Obm. neposrednega
vpliva zajema obm.
dalj. vpl.

20

1000

Obm. neposrednega
vpliva zajema obm.
dalj. vpl.

0

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

OPOMBA
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5345

Obm. neposrednega
vpliva zajema obm.
dalj. vpl.

Vodne ptice, vodni in obrečni
habitatni tipi, ribe in piškurji,
raki, mehkužci, vidra
jame

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE
VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

Gradnja mostu ali viadukta

Gradnja predora

Razširitev cestne povezave s
prekategorizacijo lokalne ali
nekategorizirane ceste v glavno ali
regionalno cesto

Gradnja nove nestanovanjske stavbe,
razen nestanovanjskih stavb iz Poglavja
II.

Zasajevanje plantaž grmovnih in
drevesnih vrst

Gradnja ali rekonstrukcija helioporta

Gradnja ali rekonstrukcija letališča, ali
prekvalifikacija letališča v letališče za
mednarodni promet

Gradnja ali rekonstrukcija pristanišča,
Vodne ptice, morski in obmorski Obm. neposrednega
pomolov, valobranov in drugih objektov v
habitatni tipi, ribe in piškurji,
vpliva zajema obm.
morju in na morskem obrežju za potrebe
mehkužci
dalj. vpl.
potniških ali tovornih pristanišč

0

0

0

0

0

2000

100

50

0

20

20

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

enako kot obm.
neposrednega vpliva

1000 m pravokotno od
koridorja vzletanja in
5000 m v smeri
koridorja vzletanja

500

ptice, netopirji, sesalci
(velike zveri)
ptice, netopirji, sesalci
(velike zveri)

0

0

50

0

enako kot obm.
neposrednega vpliva

0

0

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

0

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

50

Št.

20

500

20

5346 /

0

0

VSE SKUPINE

Ureditev ali razširitev kolesarske poti

koconoge kure, belorepec,
planinski orel, mali
klinkač, sesalci (velike
zveri)

Stran
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0

0

VSE SKUPINE

pogojno glede na
mikrolokacijo

OPOMBA

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

Postavitev stebra oddajnika
(primeroma TV, radio,
telefonskega)

Postavitev pod- ali
nadzemnega
komunikacijskega omrežja
(primeroma telefonski vod)
Gradnja nove
nestanovanjske stavbe,
razen nestanovanjskih stavb
iz Poglavja II.

NEPOSREDNI
VPLIV

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE VIII.
OBMOČJA KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE

20

75

10

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

0

0

VSE SKUPINE

DALJINSKI VPLIV

enako kot obm. neposrednega
vpliva

enako kot obm. neposrednega
vpliva

50

OBMOČJE DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

Uradni list Republike Slovenije
Št.
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5347

0

0

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

vse vrste ptic, netopirji, velike zveri,
grmišča, travišča in skalovja nad
gozdno mejo, suha travišča pod
gozdno mejo, mokrotna travišča pod
gozdno mejo, mezofilna travišča,
barja, morski in obmorski habitatni tipi

VSE SKUPINE

Postavitev
visokonapetostnega
nadzemnega voda

Postavitev
podzemnega voda

Postavitev vetrnice
za proizvodnjo
električne energije

Gradnja ali razširitev
hidroelektrarne
0

0

100

100

75

5

0

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

VSE SKUPINE

bela štorklja, črna štorklja, vodne ptice,
ujede, netopirji

0

bela štorklja, črna štorklja, vodne ptice,
ujede, netopirji

bela štorklja, ujede

DALJINSKI VPLIV

Poseg se presoja na
celotnem vodnem
sistemu, katerega del
je varovano območje

1000

0

250

250

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

Št.

0

0

Postavitev
nizkonapetostnega
nadzemnega voda

OPOMBA

NEPOSREDNI VPLIV

5348 /

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE IX.
OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Stran
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vodne ptice, črna štorklja, sršenar,
mali klinkač, kosec, srednji detel,
pivka, beločeli muhar, veliki škurh,
repaljščica, prepelica, kobiličar, rjava
penica, rumena pastirica, stoječe
vode, tekoče vode, obrečni gozdovi,
vidra, močvirska sklednica,dvoživke,
ribe in piškurji, kačji pastirji, raki,
mehkužci

VSE SKUPINE

Postavitev ali
povišanje oz.
sprememba pregrad
ali jezov (primeroma
jezovi, zapornice,
pragovi)

Gradnja nove
nestanovanjske
stavbe, razen
nestanovanjskih
stavb iz Poglavja II.
0

območje
vpliva je
odvisno od
velikosti
objekta in
vodotoka

20

200 m nizvodno in
gorvodno

0

Enako kot v stolpcu neposredni vpliv

0

Poseg se presoja na
celotnem vodnem
sistemu, katerega del
je varovano območje
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5349

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

Postavitev
podzemnega voda
(vodovod, plinovod,
kanalizacijska cev,
telefonski kabel itd.)

Ureditev zbirnega
mesta za odpadni
material (smetišča,
deponije in ekološki
otoki) in odlagališča
odpadkov

Gradnja nove
nestanovanjske
stavbe, razen
nestanovanjskih
stavb iz Poglavja II.

Postavitev čistilne
naprave ali
dograditev oz.
obnova čistilne
naprave za
povečanje kapacitet
20

20

50

75

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

stoječe vode, tekoče
vode, raki, ribe in piškurji,
dvoživke, kačji pastirji,
jame, vidra

0

rjavi medved

VSE SKUPINE

DALJINSKI VPLIV

celotno vodozbirno območje v
katerega se iztekajo izpusti

0

500

100

OBMOČJE DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

38 / 14. 5. 2010

0

0

0

0

OPOMBA

Št.

NEPOSREDNI
VPLIV

5350 /

POSEG V
NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE X.
OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE

Stran
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Postavitev oziroma
ureditev gradbenih
inžinerskih objektov na
vtoku oziroma iztoku
stranskega ali mrtvega
rečnega rokava

Vodne ptice, bela štorklja, črna štorklja, sršenar, pepelasti
lunj, mali klinkač, južna postovka, kosec, zlatovranka,
srednji detel, pisana penica, pivka, belovrati muhar,
Poglabljanje obstoječih
črnočeli srakoper, rjavi srakoper, rdečenoga postovka,
oziroma gradnja novih
prepelica, kozica, veliki škurh, kobiličar, repaljščica,
dovodnih in odvodnih
rumena pastirica, rjava penica, priba, stoječe vode, tekoče
kanalov, namakalnih in
vode, mokrotna travišča pod gozdno mejo, barja, obrečni
osuševalnih sistemov
in barjanski gozdovi, plazilci (sklednica), kačji pastirji,
dvoživke, mahovi, cvetnice in praprotnice, metulji, hrošči,
ribe in piškurji, sesalci (bober in vidra), raki

Vodne ptice, črna štorklja, ribe in piškurji, raki, tekoče
vode, obrečni in barjanski gozdovi, metulji, kačji pastirji,
hrošči, mehkužci, sesalci (bober in vidra), plazilci
(sklednica), dvoživke

Postavitev
visokovodnih nasipov

0

2

20

50

celotno
območje
nasipa in
celotno
območje
predvidene
stalne ali
začasne
ojezeritve

vodne ptice, črna štorklja, sršenar, mali klinkač, kosec,
srednji detel, pivka, belovrati muhar, veliki škurh,
repaljščica, prepelica, kobiličar, rjava penica, rumena
pastirica, stoječe vode, tekoče vode, suha travišča pod
gozdno mejo, mokrotna travišča pod gozdno mejo, obrečni
in barjanski gozdovi, raki, ribe in piškurji, kačji pastirji,
dvoživke, plazilci (sklednica), vidra, cvetnice in praprotnice

0

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

OPOMBA

NEPOSREDNI VPLIV

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE XII.
OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA IN VODNE INFRASTRUKTURE
OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

enako kot v stolpcu neposredni
vpliv in koconoge kure

Enako kot v stolpcu neposredni
vpliv

1000

celoten stranski
oz. mrtev rokav

Poseg se presoja
na celotno
Enako kot v stolpcu neposredni
varovano
vpliv
območje, ki je v
poplavnem
območju

DALJINSKI VPLIV
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5351

0

0

vodne ptice, obrečni in barjanski gozdovi, vidra

vodne ptice, črna štorklja, sršenar, mali klinkač, kosec,
srednji detel, pivka, belovrati muhar, mali slavec,
repaljščica, prepelica, kobiličar, rjava penica, rumena
pastirica, stoječe vode, tekoče vode, suha travišča pod
gozdno mejo, mokrotna travišča pod gozdno mejo, obrečni
in barjanski gozdovi, raki, ribe in piškurji, kačji pastirji,
dvoživke, mehkužci, metulji, hrošč Graphoderus
bilineatus, močvirski krešič, plazilci, cvetnice in
praprotnice, sesalci (bober in vidra)

Obnova oz. sanacija
obstoječih pregrad in
jezov

Izgradnja ali obnova
obrežnega
zavarovanja vodotoka

območje
vpliva je
odvisno od
velikosti
objekta in
vodotoka

50

10

10

200 m dolvodno in
gorvodno

Enako kot v stolpcu neposredni
vpliv

vodne ptice

Vodne ptice, črna štorklja,
sesalci (bober in vidra)

2000 m dolvodno
in gorvodno

500

50

Poseg se presoja
na celotnem
Enako kot v stolpcu neposredni vodnem sistemu,
vpliv
katerega del je
varovano
območje

Št.

0

vodne ptice, črna štorklja, sršenar, mali klinkač, kosec,
srednji detel, pivka, belovrati muhar, veliki škurh,
repaljščica, prepelica, kobiličar, rjava penica, rumena
pastirica, stoječe vode, tekoče vode, obrečni in barjanski
gozdovi, dvoživke, kačji pastirji, hrošč Graphoderus
bilineatus, močvirski krešič, ribe in piškurji, raki, cvetnice in
praprotnice, mehkužci, sesalci (bober in vidra) , plazilci
(sklednica)

5352 /

Izgradnja ali ureditev
objektov za pristajanja
ali za vstopno-izstopna
Vodne ptice, črna štorklja, morski in obmorski habitatni
mesta za plovija, za
tipi, stoječe vode, tekoče vode, obrečni in barjanski
obratovanje čolnarne gozdovi, mehkužci, ribe in piškurji, sesalci (bober in vidra),
ali za delovanje
raki, dvoživke, plazilci (sklednica), cvetnice in praprotnice,
naravnega kopališča v
kačji pastirji, metulji, močvirski krešič
vodotokih, stoječih
vodah ali morju

Postavitev ali
povišanje oz.
sprememba pragov,
jezov, zapornic,
pregrad ali
hudourniških pregrad

Stran
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0

vodne ptice, črna štorklja, mokrotna travišča pod gozdno
mejo, tekoče vode, mezofilna travišča pod gozdno mejo,
obrečni in barjanski gozdovi, preostali gozdovi, jame, raki,
ribe in piškurji, dvoživke, plazilci (sklednica)

Renaturacija tekočih in
stoječih voda

Postavitev objekta za
črpanje, filtriranje in
zajem vode

10

na vse območje
pod zajetjem, ki
je odvisno od te
vode

0

vodne ptice, črna štorklja, sršenar, mali klinkač, kosec,
srednji detel, pivka, belovrati muhar, veliki škurh,
repaljščica, prepelica, kobiličar, rjava penica, rumena
pastirica, ribe in piškurji, raki, tekoče vode, obrečni in
barjanski gozdovi, mokrotna travišča pod gozdno mejo,
barja, metulji, kačji pastirji, hrošči, mehkužci, sesalci
(bober in vidra), plazilci (sklednica), dvoživke, cvetnice in
praprotnice

vodne ptice, črna štorklja,
mokrotna travišča pod gozdno
mejo, tekoče vode, mezofilna
travišča pod gozdno mejo,
obrečni in barjanski gozdovi,
preostali gozdovi, jame, raki,
ribe in piškurji, dvoživke, plazilci
(sklednica)

vodne ptice, črna štorklja,
sršenar, mali klinkač, kosec,
srednji detel, pivka, belovrati
muhar, veliki škurh, repaljščica,
prepelica, kobiličar, rjava
penica, rumena pastirica, ribe in
2000 m dolvodno
piškurji, raki, tekoče vode,
in gorvodno
obrečni in barjanski gozdovi,
mokrotna travišča pod gozdno
mejo, barja, metulji, kačji
pastirji, hrošči, mehkužci,
sesalci (bober in vidra), plazilci
(sklednica)

VSE SKUPINE

Regulacije ali čiščenje
struge tekočih voda

20

vodne ptice, črna štorklja,
sršenar, mali klinkač, kosec,
srednji detel, pivka, belovrati
muhar, veliki škurh, repaljščica,
prepelica, kobiličar, rjava
penica, rumena pastirica, ribe in
2000 m dolvodno
piškurji, raki, tekoče vode,
in gorvodno
obrečni in barjanski gozdovi,
mokrotna travišča pod gozdno
mejo, barja, metulji, kačji
pastirji, hrošči, mehkužci,
sesalci (bober in vidra), plazilci
(sklednica), dvoživke
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5353

0

0

0

0

0

vodne ptice, črna štorklja, pisana penica, stoječe vode,
tekoče vode, obrečni in barjanski gozdovi, raki, kačji
pastirji, hrošči (Carabus variolosus, Graphoderus
bilineatus), ribe in piškurji, dvoživke, metulji, kačji pastirji,
močvirski krešič, hrošč Graphoderus bilineatus, hrošč
Cucujus cinnaberinus, puščavnik, plazilci, sesalci (bober,
vidra in netopirji), cvetnice in praprotnice

vodne ptice, črna štorklja, sršenar, mali klinkač, kosec,
srednji detel, pivka, belovrati muhar, mali slavec,
repaljščica, prepelica, kobiličar, rjava penica, rumena
pastirica, stoječe vode, tekoče vode, mokrotna travišča
pod gozdno mejo, barja, obrečni in barjanski gozdovi, raki,
dvoživke, ribe in piškurji, kačji pastirji, metulji, hrošč
Graphoderus bilineatus, močvirski krešič, plazilci, cvetnice
in praprotnice, mehkužci, sesalci (bober in vidra), mahovi

črna štorklja, vodne ptice, stoječe vode, tekoče vode, raki,
ribe in piškurji, mehkužci, metulji, hrošč Graphoderus
bilineatus, močvirski krešič, cvetnice in praprotnice,
sesalci (bober in vidra)

črna štorklja, vodne ptice, stoječe vode, tekoče vode,
mokrotna travišča pod gozdno mejo, barja, obrečni in
barjanski gozdovi, raki, ribe in piškurji, dvoživke, kačji
pastirji, mehkužci, metulji, hrošč Graphoderus bilineatus,
močvirski krešič, plazilci (sklednica), cvetnice in
praprotnice, sesalci (bober in vidra)

Redčenje ali
odstranjevanje
obrežne vegetacije

Izvajanje vzdrževalnih
del na vodnih in
priobalnih zemljiščih

Odstranjevanje vodne
vegetacije

Odvzem vode iz
vodotokov in stoječih
voda, vključno s
povečanjem odvzema,
ter emisija v vode

Praznjenje in polnjenje
vodne ptice, črna štorklja, stoječe vode, dvoživke, kačji
stoječega vodnega
pastirji, ribe in piškurji, raki, mehkužci, metulji, kačji pastirji,
telesa (ribogojnica,
cvetnice in praprotnice, hrošč Graphoderus bilineatus,
ribnik, bazeni itd.)
močvirski krešič, plazilci (sklednica)

0

0

črna štorklja, vodne ptice,
stoječe vode, tekoče vode,
mokrotna travišča pod gozdno
mejo, barja, obrečni in barjanski Poseg se presoja
na celotnem
gozdovi, raki, ribe in piškurji,
dvoživke, kačji pastirji,
vodnem sistemu,
katerega del je
mehkužci, metulji, hrošč
varovano
Graphoderus bilineatus,
območje
močvirski krešič, plazilci
(sklednica), cvetnice in
praprotnice, sesalci (bober in
vidra

Enako kot v stolpcu neposredni
vpliv

38 / 14. 5. 2010

0

10

10

poseg se presoja
na celotnem
vodnem sistemu,
katerega del je
varovano
območje

100m v širino in
2000 m dolvodno
in gorvodno

50

Št.

Enako kot v stolpcu neposredni
vpliv

Vodne ptice, črna štorklja,
sesalci (bober, vidra in netopirji)

5354 /

10

20

Stran
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vodne ptice, črna štorklja, stoječe vode, tekoče vode, ribe
in piškurji, raki, dvoživke, kačji pastirji, plazilci (sklednica),
hrošč Graphoderus bilineatus, močvirski krešič, vidra

Vodne ptice, morski in obmorski habitatni tipi

vodne ptice, ribe in piškurji, raki, tekoče vode, obrečni in
barjanski gozdovi, mokrotna travišča pod gozdno mejo,
barja, metulji, kačji pastirji, hrošč Graphoderus bilineatus,
močvirski krešič, mehkužci, sesalci (bober in vidra),
plazilci (sklednica), dvoživke, cvetnice in praprotnice

Gradnja ribogojnice

Ureditev marikulture

Zasipavanje ali
poplavljanje močvirnih
predelov, depresij in
vodnih teles ali
niveliranje
0

0

za izvajanje
dejavnosti je
potrebna
koncesija

25

10

0

0

0

0

0

0

poseg se presoja
na celotnem
vodnem sistemu,
katerega del je
varovano
območje

Uradni list Republike Slovenije
Št.

38 / 14. 5. 2010 /
Stran

5355

VSE SKUPINE

vodne ptice, ribe in piškurji, raki, kačji
pastirji, sesalci (bober in vidra),
mehkužci, vodni in obvodni habitatni tipi,
cvetnice in praprotnice

gozdni habitatni tipi, dvoživke

Določitev oziroma razširitev
pridobivalnih in raziskovalnih
prostorov nahajališč mineralnih
surovin (prod, pesek, glina, trda
kamnina, gramoz, kamen)

Določitev oziroma razširitev
pridobivalnih in raziskovalnih
prostorov nahajališč mineralnih
surovin (prod, gramoz, drobljenec) na
vodnem zemljišču

Sanacija opuščenih pridobivalnih in
raziskovalnih prostorov mineralnih
surovin
0

0

0

OPOMBA

30

20

20

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

0

0

celotno vodno
zemljišče dolvodno

500

Vodne ptice, ribe in piškurji,
kačji pastirji, mehkužci,
tekoče vode, obrečni in
barjanski gozdovi, mokrotna
travišča pod gozdno mejo,
barja, plazilci (sklednica),
sesalci (bober in vidra)

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

DALJINSKI VPLIV

Št.

NEPOSREDNI VPLIV

5356 /

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE XIII.
OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN

Stran
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0

0

bela štorklja, črna štorklja, sršenar, pepelasti lunj, mali klinkač,
južna postovka, kosec, zlatovranka, srednji detel, pisana
penica, pivka, belovrati muhar, črnočeli srakoper, rjavi
srakoper, rdečenoga postovka, prepelica, kozica, veliki škurh,
kobiličar, repaljščica, rumena pastirica, rjava penica, priba,
vodne ptice, kačji pastirji, mehkužci, dvoživke

vodne ptice, bela štorklja, črna štorklja, sršenar, pepelasti lunj,
mali klinkač, južna postovka, kosec, zlatovranka, srednji detel,
pisana penica, pivka, belovrati muhar, črnočeli srakoper, rjavi
srakoper, rdečenoga postovka, prepelica, kozica, veliki škurh,
kobiličar, repaljščica, rumena pastirica, rjava penica, priba,
stoječe vode, tekoče vode, mokrotna travišča pod gozdno
mejo, barja, obrečni in barjanski gozdovi, plazilci (sklednica),
kačji pastirji, dvoživke, mehkužci, cvetnice in praprotnice,
sesalci (bober in vidra), raki, metulji, hrošči

Vzdrževanje
obstoječih
hidromelioracijskih
sistemov

Agromelioracije

25

0

OBMOČJE
OPOMBA NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

NEPOSREDNI VPLIV

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE XIV.
OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

DALJINSKI VPLIV

1000

1000

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)
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5357

0

0

Vodne ptice, ribe in piškurji, raki, tekoče vode, obrečni in
barjanski gozdovi, mokrotna travišča pod gozdno mejo, barja,
metulji, hrošči, kačji pastirji, mehkužci, sesalci (bober in vidra),
plazilci (sklednica), dvoživke

gozdni habitatni tipi, podhujka, zlatovranka, hribski škrjanec,
pisana penica, črnočeli srakoper, rjavi srakoper, vrtni strnad,
vijeglavka, veliki skovik, pivka, pogorelček, repaljščica, rjava
penica, rečni cvrčalec, plašica, mali slavec, smrdokavra,
repaljščica, sloka, grmišča, suha travišča pod gozdno mejo,
mezofilna travišča pod gozdno mejo, hrošči, metulji, dvoživke

Zasipavanje ali
poplavljanje močvirnih
predelov, depresij in
vodnih teles ali
niveliranje

Krčenje ali
odstranjevanje
grmovja, mejic,
posameznih dreves ali
manjših skupin dreves

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

0

mokrotna travišča pod
gozdno mejo, barja,
metulji

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

10

0

100

500

25

38 / 14. 5. 2010

10

5

25

5

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Št.

0

0

gozdni habitatni tipi, veliki petelin, raca žličarica, kreheljc,
reglja, konopnica, sivka, čopasta črnica, črnogrli ponirek,
sesalci (velike zveri)

Postavitev krmišč

5

5358 /

presihajoča jezera, sestoji navadnega brina (Juniperus
communis) na suhih traviščih na karbonatih, skalna travišča
na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi), suha, mokrotna in
mezofilna travišča pod gozdno mejo, barja
cvetnice in praprotnice, mehkužci (polži), raki, koščični
škratec, hrošči (močvirski krešič, hrastov kozliček, rogač,
Komasacije, posledica
eremit, puščavnik), metulji, dvoživke (brez človeške ribice),
katerih so
plazilci (brez karete), sesalci (velike zveri, bober in vidra, južni
agromelioracije ali
podkovnjak, veliki podkovnjak, mali podkovnjak, ostrouhi
sprememba kmetijske
netopir, navadni netopir), bela štorklja, bičja trstnica,
rabe iz travniške v
bobnarica, čapljica, črna štorklja, črnočeli srakoper, duplar,
njivsko ali trajne
hribski škrjanec, južna postovka, kačar, kobiličar, kosec,
kotorna, kozica, mali klinkač, mokož, pisana penica, podhujka,
nasade
pogorelček, prepelica, priba, rdečenoga postovka, rdečenogi
martinec, repaljščica, rjava penica, rjavi srakoper, rumena
pastirica, ruševec, slavec, slegur, smrdokavra, srpična
trstnica, sršenar, togotnik, veliki skovik, veliki škurh,
vijeglavka, zlatovranka

0

beloglavi jastreb, kačar, mali klinkač, planinski orel, ruševec,
veliki petelin, kozica, raca žličarica, kreheljc, reglja,
konopnica, sivka, čopasta črnica, črnogrli ponirek, velike zveri

Postavitev lovske
preže

Stran
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10

Upošteva se
glede na bližino
gnezdišč,
rastišč, drstišč,
zimovališč in
brlogov

črna štorklja, sršenar, kačar, mali klinkač,
planinski orel, belorepec, divji petelin, ruševec,
velika uharica, soška postrv, kapelj, raki,
dvoživke, sesalci (velike zveri)

gozdni habitatni tipi, belka, gozdni jereb,
obrečni in barjanski gozdovi, preostali gozdovi,
dvoživke, hrošči, metulji, mahovi, cvetnice in
praprotnice

koconoge kure, hrošči, metulji, rjavi medved

Odpiranje gozdov z
gozdnimi vlakami
(grajenimi in negrajenimi)
in protipožarnimi
presekami ter njihovo
trasiranje

Odpiranje gozdov z
gozdnimi vlakami
(grajenimi in negrajenimi)
in protipožarnimi
presekami ter njihovo
trasiranje

Odstranjevanje
plodonosnih grmovnic pri
izvedbi negovalnih del v
gozdu

0

0

0

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

0

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

0

DALJINSKI VPLIV

0

0

250 m od območja
gnezdišč, rastišč,
drstišč, zimovališč in
brlogov

0

250 m od območja
gnezdišč, rastišč,
drstišč, zimovališč in
brlogov

0

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

Št.

0

10

25

0

gozdni habitatni tipi, belka, gozdni jereb,
gozdne ptice, rečni cvrčalec, plašica, barja,
obrečni in barjanski gozdovi, preostali gozdovi,
dvoživke, hrošči, metulji, mahovi, cvetnice in
praprotnice

Gradnja gozdnih
prometnic, grajenih
gozdnih vlak in gozdnih
žičnic

0

10

Upošteva se
glede na bližino
gnezdišč,
rastišč, drstišč,
zimovališč in
brlogov

črna štorklja, divji petelin, ruševec, sršenar,
kačar, mali klinkač, planinski orel, belorepec,
velika uharica, sesalci (velike zveri), soška
postrv, kapelj, raki, dvoživke

Gradnja gozdnih
prometnic, grajenih
gozdnih vlak in gozdnih
žičnic

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)
0

gozdni habitatni tipi, gozdne ptice, koconoge
kure, rečni cvrčalec, plašica, hrošči

Snovanje nasadov z eno
grmovno ali drevesno
vrsto ali obnova gozda z
eno vrsto

OPOMBA

0

NEPOSREDNI VPLIV

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE XV.
OBMOČJA GOZDOV

Uradni list Republike Slovenije

38 / 14. 5. 2010 /
Stran

5359

0

0

koconoge kure, sloka, rjavi medved

beloglavi jastreb, kačar, mali klinkač, planinski
orel, ruševec, koconoge kure, kozica, raca
žličarica, kreheljc, reglja, konopnica, sivka,
čopasta črnica, črnogrli ponirek, mahovi,
cvetnice in praprotnice, velike zveri

gozdni habitatni tipi, koconoge kure, raca
žličarica, kreheljc, reglja, konopnica, sivka,
čopasta črnica, črnogrli ponirek, sesalci (velike
zveri) ), mahovi, cvetnice in praprotnice

Postavitev mrhovišč

Postavitev lovske preže

Postavitev krmišč

podhujka, pisana penica, slavec, veliki
studenčar, raki, ribe in piškurji, dvoživke

0

črna štorklja, sršenar, kačar, mali klinkač,
belohrbti detel, triprsti detel, belovrati muhar,
duplar, rečni cvrčalec, plašica, gozdni habitatni
tipi, hrošči, mahovi, cvetnice in praprotnice, rjavi
medved

Krčitev gozda ali posek
več kot 90% lesne zaloge
v razvojnih fazah, kjer se
ta zaloga meri na več kot
0,5 ha

20

30

5

5

30

20

raki, ribe in piškurji

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

500

500

25

500

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv
Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

100

0

0

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

0

0

Št.

Hkratna odstranitev
gozdnega sestoja (npr.
panjevska sečnja) na več
kot 0,5 ha

0

koconoge kure, gozdne ptice, rečni cvrčalec,
plašica, gozdni habitatni tipi, grmišča, suha
travišča pod gozdno mejo, mokrotna travišča
pod gozdno mejo, mezofilna travišča pod
gozdno mejo, barja, hrošči

Snovanje nasadov z
rastišču tujimi drevesnimi
vrstami na več kot 0,5 ha

20

5360 /

0

Upošteva se
ves prostor
znotraj ograde

sršenar, kačar, mali klinkač, planinski orel,
gozdni jereb, divji petelin, ruševec, kotorna,
podhujka, zlatovranka, pivka, slegur, kozica,
duplar, barjanski in obrečni gozdovi, preostali
gozdovi, barja, dvoživke, velike zveri

Postavitev ograj ali obor v
gozdnem prostoru
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NEPOSREDNI VPLIV

VSE SKUPINE

VSE SKUPINE

POSEG V NARAVO

Vojaški poligoni in
izvajanje vojaških vaj

Gradnja nove
nestanovanjske
stavbe, razen
nestanovanjskih
stavb iz Poglavja II.

PRILOGA 2
POGLAVJE XVI.
OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE

0

0

OPOMBA

20

0

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

0

belorepec, planinski orel, koconoge kure, kozača, vodne
ptice, sesalci (velike zveri)

DALJINSKI VPLIV

0

1000

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)
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OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)
DALJINSKI VPLIV

OBMOČJE DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

«

Ni posegov posebej za
to vrsto namenske rabe

POSEG V NARAVO

38 / 14. 5. 2010

«

OPOMBA

Št.

Ni posegov posebej za
to vrsto namenske rabe

NEPOSREDNI
VPLIV

PRILOGA 2
POGLAVJE XVIII.
OSTALA OBMOČJA

5362 /

POSEG V NARAVO

PRILOGA 2
POGLAVJE XVIII.
OSTALA OBMOČJA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

NE

Uradni list Republike Slovenije

Št.

38 / 14. 5. 2010 /

Stran

5363

PRILOGA 3
»PRILOGA 8

I. Vsebina dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) v okoljskem poročilu
Dodatek za presojo sprejemljivosti mora vsebovati:
Sklicevanje na vsebino v okoljskem poročilu za:
1. ime in kratek opis plana;
2. podatke o planu oziroma s planom načrtovanem posegu v naravo, zlasti pa:
1. celoten prostor ali območje, ki ga zajema plan;
2. določitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, razmestitve
dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in prostorski obseg vseh
načrtovanih posegov v naravo, navedenih v poglavjih I do XVIII priloge 2 tega
pravilnika;
3. velikost in druge osnovne podatke o vseh načrtovanih posegov v naravo,
navedenih v poglavjih I do XVIII priloge 2 tega pravilnika;
4. predvideno obdobje izvajanja plana;
5. potrebe po naravnih virih;
6. predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi.
Podatki iz točk 1. in 2. morajo biti priloženi v kartografski obliki. Podatki iz točke 3. so
lahko le v tabelarični obliki, v povezavi s točko 2., ki je v kartografski obliki.
Če je iz usmeritev oziroma meril in pogojev plana razvidna vsebina točke 3 zadošča
sklicevanje na ustrezne del besedila plana.
3. podatke o varovanem območju, zlasti pa:
1. varstvene cilje varovanega območja in dejavnike, ki prispevajo k ohranitveni
vrednosti območja;
2. prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij, na
katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali
kulturne dediščine predpisan drugačni režim;
3. povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali njihovih delih,
podatke o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma strokovnih podlagah in
stopnjo upoštevanja v planu, zlasti glede omiltvenih ukrepov;
4. prikaz območij dejanske rabe prostora;
5. pri Natura območjih vrste in habitatne tipe za katere je Natura območje
določeno, vključno s podatki, navedenimi v standardnem obrazcu za podatke
o Natura območju;
6. vse morebitne načrte za upravljanje območja in usmeritve, ki izhajajo iz njih;
7. opis obstoječega izhodiščnega stanja območja;
8. ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju;
9. podatke o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj (suš, poplav) na ključne
habitate ali vrste na območju;
Podatki iz točk 2. in 4. morajo biti priloženi v kartografski obliki. Podatki iz točk 3., 5.
so lahko le v tabelarični obliki.

Stran

5364 /

Št.

38 / 14. 5. 2010

Uradni list Republike Slovenije

4. podatke o ugotovljenih vplivih (trajnih in začasnih) in njihovi presoji, zlasti pa:
1. opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov plana ali s planom načrtovanega
poseg v naravo na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo
celovitost ter povezanost, vključno s kumulativnimi vplivi;
2. ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba preverjenih
rešitev in razlogi za izbor predlagane rešitve, primeroma zlasti glede:
- lokacije in smeri,
- obsega in velikosti,
- načina uresničevanja ciljev (npr. upravljanje povpraševanja);
- postopkov gradnje (npr. »tiho kopičenje«),
- metod dela,
- postopkov razgradnje ob koncu življenjske dobe posega v naravo,
- predlogov časovne razporeditve in časovnega obsega (npr. sezonsko delo),
- opisov in navedb pri vsaki alternativni rešitvi, kako je bila ocenjena,
- podatkov o presoji alternativnih rešitev glede na njihov relativni učinek na
varovano območje;
3. razlago o možnostih omilitve škodljivih vplivov z navedbo ustreznih omilitvenih
ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa, ;
4. določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba nosilcev
njihove izvedbe in način spremljanja uspešnosti izvedenih omilitvenih ukrepov;
5. navedbo morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud za ohranjanje narave,
ki lahko vplivajo na bodoče stanje območja,
Vsebine iz 1. do 4. točke morajo biti navedene tekstualno in prikazane v obliki
določeni s prilogama 6 in 7 tega pravilnika.
5. navedbe o virih podatkov oziroma načinu njihove pridobitve in uporabljenih
metodah napovedovanja vpliva in presoj
6. navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih dodatka za presojo
sprejemljivosti.
II. Vsebina dopolnjenega dodatka za presojo sprejemljivosti
Dopolnjen dodatek za presojo sprejemljivosti mora vsebovati podatke o:
1. planu ali delih plana, za katere so bili ugotovljeni bistveni škodljivi vplivi, in se
predlaga prevlada druge javne koristi
2. drugi javni koristi:
- utemeljitev, da se plan nanaša na uresničitev druge javne koristi, določene z
zakonom in
- obrazložitev razlogov za prevlado;
3. obstoju alternativnih rešitev za doseganje ciljev plana in njihovi presoji glede na
varstvene cilje varovanih območij, njihove povezanosti in celovitosti
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4.obstoju izravnalnih ukrepov in presoji njihove ustreznosti ter načinu spremljanja
učinkov izvedenih izravnalnih ukrepov.
Vsebine iz 1. do 4. točke morajo biti navedene tekstualno, točke 4 pa tudi v obliki
določeni s prilogo 9 tega pravilnika.
III. Vsebina dodatka za presojo sprejemljivosti v poročilu o vplivih na okolje
Vsebina dodatka za presojo sprejemljivosti v poročilu o vplivih na okolje mora
vsebovati sestavine iz I. poglavja te priloge, pri čemer se le te smiselno nanašajo na
poseg v naravo.
IV. Vsebina dopolnjenega dodatka za presojo sprejemljivosti v poročilu o
vplivih na okolje
Vsebina dopolnjenega dodatka za presojo sprejemljivosti v poročilu o vplivih na
okolje mora vsebovati sestavine iz II. poglavja te priloge, pri čemer se le te smiselno
nanašajo na poseg v naravo.«

»PRILOGA 10
POSEGI V NARAVO Z DOVOLJENJEM

0

0

0

0

NEPOSREDNI VPLIV

planinski orel, koconoge kure, preostali
gozdovi, metulji, hrošči, sesalci (velike zveri),
mahovi, cvetnice in praprotnice

planinski orel, sokol selec, velika uharica,
slegur, travišča in skalovja nad gozdno mejo,
skalovja pod gozdno mejo, sesalci (netopirji),
mehkužci, metulji, cvetnice in praprotnice

gozdni habitatni tipi, bela štorklja, črna štorklja,
ujede, koconoge kure, veliki škurh, morski in
obmorski, suha travišča pod gozdno mejo,
mokrotna travišča pod gozdno mejo, mezofilna
travišča, barja, mehkužci, dvoživke, ribe in
piškurji, raki, metulji, plazilci, cvetnice in
praprotnice, mahovi

Vodne ptice, ribe in piškurji, raki, tekoče vode,
obrečni in barjanski gozdovi, mokrotna travišča
pod gozdno mejo, barja, metulji, hrošči, kačji
pastirji, mehkužci, sesalci (bober in vidra),
plazilci (sklednica), dvoživke

Postavitev nove ali podaljšanje
obstoječe tekaške proge
(vključno s spremembo trase)

Postavitev novih plezalnih
smeri in plezalnih vrtcev

Ureditev novih vzletišč za
modele letal, motorne zmaje,
balone in jadralna padala

Zasipavanje ali poplavljanje
močvirnih predelov, depresij in
vodnih teles

10

10

10

20

0

bela štorklja, črna štorklja,
ujede, koconoge kure,
kotorna, slegur, kozica,
veliki škurh

planinski orel, sokol selec,
velika uharica, slegur,
sesalci (netopirji)

belorepec, planinski orel,
koconoge kure, kozača

0

250

250

300

Št.

POSEG V NARAVO

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA

PRILOGA 4

DALJINSKI VPLIV
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OBMOČJE
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VPLIVA (v m)
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0

0

črna štorklja, vodne ptice, stoječe vode, morski
in obmorski habitatni tipi, tekoče vode, obrečni
in barjanski gozdovi, mehkužci, dvoživke, ribe
in piškurji, raki, hrošči, cvetnice in praprotnice,
metulji, mehkužci, kačji pastirji, dvoživke,
plazilci (sklednica), sesalci (bober in vidra)

vodne ptice, črna štorklja, obrečni in barjanski
gozdovi, barja, mehkužci, močvirski krešič,
metulji, kačji pastirji, dvoživke, plazilci
(sklednica), sesalci (bober in vidra), cvetnice in
praprotnice

jame, sesalci (netopirji), hrošči (drobnovratnik),
mehkužci (kongerija), dvoživke (človeška ribica)

Komasacije, posledica katerih
so agromelioracije ali
sprememba kmetijske rabe iz
travniške v njivsko ali trajne
nasade

Ureditev stojišč za izvajanje
tekmovanj za športni ribolov, ki
niso gradnja

Ureditev poti za sprehajalce na
obstoječi poti na obrežju voda

Odpiranje ali zapiranje jam za
turistični obisk

jamski rov in 50m
od vhoda

10

10

10

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

vodne ptice, črna štorklja,
sesalci (bober in vidra)

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

500

25

25

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Št.

0

0

presihajoča jezera, sestoji navadnega brina
(Juniperus communis) na suhih traviščih na
karbonatih, skalna travišča na bazičnih tleh
(Alysso-Sedion albi), suha, mokrotna in
mezofilna travišča pod gozdno mejo, barja
cvetnice in praprotnice, mehkužci (polži), raki,
koščični škratec, hrošči (močvirski krešič,
hrastov kozliček, rogač, eremit, puščavnik),
metulji, dvoživke (brez človeške ribice), plazilci
(brez karete), sesalci (velike zveri, bober in
vidra, južni podkovnjak, veliki podkovnjak, mali
podkovnjak, ostrouhi netopir, navadni netopir),
bela štorklja, bičja trstnica, bobnarica, čapljica,
črna štorklja, črnočeli srakoper, duplar, hribski
škrjanec, južna postovka, kačar, kobiličar,
kosec, kotorna, kozica, mali klinkač, mokož,
pisana penica, podhujka, pogorelček, prepelica,
priba, rdečenoga postovka, rdečenogi martinec,
repaljščica, rjava penica, rjavi srakoper, rumena
pastirica, ruševec, slavec, slegur, smrdokavra,
srpična trstnica, sršenar, togotnik, veliki skovik,
veliki škurh, vijeglavka, zlatovranka
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0

0

0

0

vodne ptice, črna štorklja, sršenar, mali klinkač,
kosec, srednji detel, pivka, belovrati muhar,
mali slavec, repaljščica, prepelica, kobiličar,
rjava penica, rumena pastirica, stoječe vode,
tekoče vode, mokrotna travišča pod gozdno
mejo, barja, obrečni in barjanski gozdovi, raki,
dvoživke, ribe in piškurji, kačji pastirji, metulji,
hrošč Graphoderus bilineatus, močvirski krešič,
plazilci, cvetnice in praprotnice, mehkužci,
sesalci (bober in vidra), mahovi

črna štorklja, vodne ptice, stoječe vode, tekoče
vode, raki, ribe in piškurji, mehkužci, metulji,
hrošč Graphoderus bilineatus, močvirski krešič,
cvetnice in praprotnice, sesalci (bober in vidra)

vodne ptice, črna štorklja, sršenar, mali klinkač,
kosec, srednji detel, pivka, belovrati muhar,
mali slavec, repaljščica, prepelica, kobiličar,
rjava penica, rumena pastirica, stoječe vode,
tekoče vode, suha travišča pod gozdno mejo,
mokrotna travišča pod gozdno mejo, obrečni in
barjanski gozdovi, raki, ribe in piškurji, kačji
pastirji, dvoživke, mehkužci, metulji, hrošč
Graphoderus bilineatus, močvirski krešič,
plazilci, cvetnice in praprotnice, sesalci (bober
in vidra)

vodne ptice, črna štorklja, pisana penica,
stoječe vode, tekoče vode, obrečni in barjanski
gozdovi, raki, kačji pastirji, hrošč Graphoderus
bilineatus, hrošč Cucujus cinnaberinus,
puščavnik, močvirski krešič, ribe in piškurji,
dvoživke, metulji, kačji pastirji, plazilci, sesalci
(netopirji, bober in vidra), cvetnice in
praprotnice

Izvajanje vzdrževalnih del na
vodnih in priobalnih zemljiščih

Odstranjevanje vodne
vegetacije

Izgradnja ali obnova obrežnega
zavarovanja vodotoka

Redčenje ali odstranjevanje
obrežne vegetacije

20

50

vodne ptice, črna štorklja,
sesalci (bober, vidra in
netopirji)

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

50

2000 m dolvodno in
gorvodno

poseg se presoja na
celotnem vodnem
sistemu, katerega del
je varovano območje

100m v širino in 2000
m dolvodno in
gorvodno

Št.

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv
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VSE SKUPINE

Visoka in prehodna barja

Ureditev in uporaba prostora za
taborjenje

Rezanje ali izkopavanje šote

«

VSE SKUPINE

Čiščenje struge tekočih voda

0

0

0

0

50

0

0

VSE SKUPINE

vodne ptice, črna štorklja,
sršenar, mali klinkač, kosec,
srednji detel, pivka,
belovrati muhar, veliki
škurh, repaljščica,
prepelica, kobiličar, rjava
penica, rumena pastirica,
ribe in piškurji, raki, tekoče
vode, obrečni in barjanski
gozdovi, mokrotna travišča
pod gozdno mejo, barja,
metulji, kačji pastirji, hrošči,
mehkužci, sesalci (bober in
vidra), plazilci (sklednica),
dvoživke

0

500

2000 m dolvodno in
gorvodno

«

Rezanje ali izkopavanj

Ureditev in uporaba pro
taborjenje

Čiščenje struge tekoči
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Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec april 2010

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokoj‑
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod,
98/09 – ZIUZGK in 27/10 – odl. US) objavlja minister za finance

nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK in 27/10
– odl. US) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do do‑
spetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05
in 66/08), za mesec april 2010 znaša 1,48% na letni ravni
oziroma 0,12% na mesečni ravni.
Št. 4021-1/2010/10
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-1611-0085

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec april 2010
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova‑

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1866.

Sklepi o razrešitvi in imenovanju v okrajnih
volilnih komisijah

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06, ZVDZ‑UPB1 in 54/07 – odl. US)
je Državna volilna komisija na 27. seji dne 5. 5. 2010 sprejela

SKLEPE
o razrešitvi in imenovanju v okrajnih
volilnih komisijah
v 5. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote:
se razreši:
– dolžnosti članice:
Zvezdana Rozina Krajnc
in
se imenuje:
– za člana:
Renato Škerbinc, Ob plantaži 33, 2341 Limbuš.
v 6. okrajni volilni komisiji V. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Peter Habjan
in
se imenuje:
– za člana:
Janez Štiglic, Tominškova 6, Nazarje
v 6. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice člana:
Milena Munda
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Miha Munda, Vrhov dol 19/1, Limbuš.
Št. 1-1/00-01/0-10
Ljubljana, dne 5. maja 2010
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik DVK

dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
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OBČINE
BENEDIKT

AJDOVŠČINA
1867.

1868.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 22. 4. 2010
sprejel

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah –
ZLV‑UPB3 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08) in 16. člena Sta‑
tuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet
Občine Benedikt na 26. redni seji dne 5. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Benedikt

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Ajdovščina
1. člen
V Poslovniku občinskega sveta Občine Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 5/00, 41/05), se v četrtem odstavku
21. člena za besedilom »z dvigom rok«, doda vejico in be‑
sedilo »z uporabo tipke na glasovalni napravi, označene s
»PRISOTEN«,«.
2. člen
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo gla‑
sovalne naprave, lahko pa tudi z dvigom rok, ali s poimen‑
skim izrekanjem.«.
V drugem odstavku se za besedilom »z dvigom rok«,
črta vejico in doda besedilo »ali z uporabo glasovalne na‑
prave,«.
3. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svetniki glasujejo z dvigom rok tako, da dvignejo zele‑
ni ali pa rdeči kartonček, pri čemer zeleni kartonček pomeni
»ZA«, rdeči pa »PROTI«.
Svetniki z glasovalno napravo glasujejo tako, da pri‑
tisnejo na tipko, označeno z »ZA« ali na tipko, označeno s
»PROTI« na glasovalni napravi.
Pri glasovanju s poimenskim izrekanjem pooblaščeni
delavec občinske uprave kliče svetnike po seznamu, vsak
svetnik pa se izreče z besedo »ZA« ali z besedo »PROTI«.
Svetniki glasujejo s poimenskim izrekanjem, če tako odloči
svet na predlog predsedujočega ali najmanj četrtine vseh
svetnikov.«.
4. člen
V 50. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je izid glasovanja nejasen, se glasovanje, na pod‑
lagi sklepa predsedujočega, ponovi.«.
V dosedanjem drugem odstavku se za besedo »sve‑
tnik« doda besedilo »z obrazloženim ugovorom«.
Dosedanja drugi in tretji postaneta tretji in četrti od‑
stavek.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013/01-2/95
Ajdovščina, dne 26. aprila 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Benedikt

jejo:

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Benedikt se imenu‑
predsednik:

Drago BERDEN, Štajngrova 4,
2234 Benedikt
namestnik predsednika: Janez KLEPEC, Sveti Trije
Kralji 11a, 2234 Benedikt
članica:
Marija RAJTER, Slatinska
cesta 19, 2234 Benedikt
namestnik članice:
Silvo PROSIČ, Vinogradniška
pot 6, 2234 Benedikt
član:
Marjan KRANAR, Šolska ulica,
7, 2234 Benedikt
namestnica člana:
Angela RAJŠP, Drvanja 6,
2234 Benedikt
članica:
Vida PINTARIČ, Mariborska
cesta 2, 2234 Benedikt
namestnica članice:
Jelica VERBOŠT, Breznikova
cesta 10, 2234 Benedikt.
II.
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije traja
štiri leta.
III.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Benedikt je Čol‑
nikov trg 5, 2234 Benedikt.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 04003-001/2010-10
Benedikt, dne 6. maja 2010
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

BREZOVICA
1869.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
urejanja z oznako VS 21/3-1 v Kamniku
pod Krimom

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova‑
nju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in na
podlagi 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 5. 5. 2010 sprejel
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SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja
z oznako VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom
1. člen
Predmet izdelave občinskega podrobnega prostorskega
načrta je priprava območja za gradnjo stanovanjskega objekta
in ureditev funkcionalnih površin. Območje urejanja z oznako
VS 21/3‑1 v Kamniku pod Krimom je po namenski rabi prostora
opredeljeno kot območje za izključno stanovanjsko rabo. Z
Odlokom o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana
občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in
družbenega plana Občine Ljubljana Vič ‑ Rudnik za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89, in Ura‑
dni list RS, št. 40/92, 73/98, 81/04, 82/05, 70/09) in zaradi
uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanje (Uradni list RS,
št. 33/07; v nadaljevanju: ZPNačrt) se za območje urejanja z
oznako VS 21/3‑1 pripravi občinski podrobni prostorski načrt, ki
obsega parcelne številke 86/1 – del, 86/2 – del in 3340/1 – del,
vse k.o. Kamnik.
Celotna parcela št. 86, k.o. Kamnik, se je z odločbo
GURS št. 02112‑719/2009‑3 z dne 30. 6. 2009, IDPOS: 6190
preimenovala v novo parcelo št. 86/1 in 86/2, obe v k.o. Ka‑
mnik. Parcela 3340/1 – del, k.o. Kamnik, je v naravi lokalna
cesta z oznako LC Kamnik R3 642–Preserje, odsek št. 022071.
Območje urejanja z oznako VS 21/3‑1 v Kamniku pod Krimom
sedaj zajema parcele št. 86/1 – del, 86/2 – del in 3340/1 – del,
vse v k.o. Kamnik.
Površina ureditvenega območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta znaša 1145 m2 (86/1 – del, 86/2 – del in
3340/1 – del, vse k.o. Kamnik).
2. člen
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
z oznako VS 21/3‑1 je opredeljeno in prikazano v kartografski
dokumentaciji dolgoročnega plana občine in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 za območje Občine Brezovica (Uradni list
SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98,
81/04, 82/05, 70/09) in obsega naslednje parcelne številke 86/1
– del, 86/2 – del in 3340/1 – del, vse k.o. Kamnik.
Podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta (OPPN) je izdelan elaborat strokovne podlage s
strokovnini rešitvami.
3. člen
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela v letu 2010
po postopku kot sledi:
A. Začetek – sklep o pripravi OPPN
B. Priprava osnutka OPPN
C. Smernice nosilcev urejanja
prostora
– odločitev o celoviti presoji vpli‑
vov na okolje (če je potrebna)
D. Priprava dopolnjenega osnutka
OPPN
– priprava okoljskega poročila
(če je potrebna)
– posredovanje okoljskega
poročila ministrstvu, pristojnemu
za varstvo okolja
E. Sodelovanje javnosti
– javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka OPPN
– javna razgrnitev okoljskega
poročila (če je potrebna)
– javna obravnava

– maj 2010
– maj 2010
– junij 2010

F.

Priprava predloga OPPN
– avgust 2010
– preučitev pripomb in predlogov
javnosti na dopolnjeni osnutek
OPPN, priprava stališč
do pripomb
G. Mnenja nosilcev urejanja prostora – september 2010
– opredelitev nosilcev urejanja
prostora o sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje s stališča svoje
pristojnosti (če je potrebna)
H. Sprejem predloga OPPN
– september 2010
– sprejem usklajenega predloga
OPPN na občinskem svetu.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo
občinskega podrobnega prostorskega načrta podajo v roku 30
dni, so:
A. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za vodno območje Donave, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana,
B. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
C. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
D. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
E. Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
cesta 10, 1000 Ljubljana,
F. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
G. Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000
Ljubljana,
H. Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
(za področje lokalnih cest),
I. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Za‑
hod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
J. Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. (za po‑
dročje oskrbe s pitno vodo), Kamnik pod Krimom 6, 1352
Preserje,
K. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku
priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta izkazalo,
da so njihove smernice potrebne.
5. člen
Izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta in
strokovnih podlag krije investitor.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 144/2010-SI
Brezovica, dne 5. maja 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

– julij 2010

– julij 2010

1870.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 79/09) ter 16. člen Statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 104/09) je občinski svet na 24. redni seji dne
30. 3. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na zemljiščih:
– parc. št. 1712/1, k.o. 1652 Rakitna, v izmeri 1556 m2,
– parc. št. 3343, k.o. 1704 Kamnik, v izmeri 2301 m2.
2. člen
Parceli navedeni v 1. členu sklepa postaneta s tem skle‑
pom last Občine Brezovica v celoti.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00713-01/2010
Brezovica, dne 4. maja 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

BREŽICE
1871.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o začetku postopka sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP)
za območje Občine Brežice

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju besedila: ZPNačrt)
in Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 68/99 in
79/02) je župan Občine Brežice dne 3. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku
postopka sprememb in dopolnitev Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP)
za območje Občine Brežice
1. člen
S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o začetku
postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko uredi‑
tvenih pogojih (PUP) za območje Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 57/06), ki se nanaša na določitev pristojnih nosilcev
urejanja prostora.
2. člen
V 6. členu Sklepa o začetku postopka sprememb in do‑
polnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za
območje Občine Brežice (Uradni list RS, št. 57/06) se briše
besedilo prve, tretje pete, šeste, osme, devete, desete, enajste,
dvanajste, trinajste, petnajste, osemnajste, dvajsete, enain‑
dvajsete, dvaindvajsete, triindvajsete, štiriindvajsete, petindvaj‑
sete, šestindvajsete, osemindvajsete, devetindvajsete, tridese‑
te, enaintridesete, dvaintridesete, triintridesete, štiriintridesete,
sedemintridesete, osemintridesete in dvainštiridesete alineje.
Preostale alineje se smiselno preštevilčijo.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
v svetovnem spletu, posreduje se na Ministrstvo za okolje in
prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3505-6/2008
Brežice, dne 3. maja 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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CANKOVA
1872.

Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih
mest za referendum o Zakonu o ratifikaciji
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Župan Občine Cankova skladno z določili 8. člena Zakona
o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in
105/08 – odločba US ter 103/07 – ZpolS‑D) ter 30. člena Statu‑
ta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) objavlja

POGOJE
za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest
za referendum o Zakonu o ratifikaciji
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
I.
Občina Cankova ponuja organizatorjem volilne kampanje
za referendum o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (v
nadaljevanju: organizatorji) uporabo plakatnih mest.
II.
V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in refe‑
rendumski kampanji, je lepljenje in nameščanje plakatov z volilno
propagandnimi sporočili dovoljeno na mestih, ki so v ta namen
določena po posameznih naseljih na območju Občine Cankova.
III.
Organizatorji volilne kampanje morajo vloge z navedbo
števila in vrst plakatnih mest poslati na sedež Občine Cankova.
IV.
Plakate namešča vsak organizator sam. Plakate je po‑
trebno predhodno žigosati v tajništvu občine.
V.
Na enem plakatnem mestu lahko organizator volilne kam‑
panje namesti le eno volilno propagandno sporočilo enake
vsebine.
VI.
Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno
plakatno mesto, vendar je takšno plakatiranje dovoljeno le s
soglasjem lastnika zemljišča oziroma stavbe.
VII.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in
druga volilno‑propagandna sporočila s plakatnih mest.
Št. 042-01/2010
Cankova, dne 4. maja 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

CELJE
1873.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine
Štore in Občine Žalec«

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 94/07 s spre‑
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membami), 8., 17., 60. in 66. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00,
108/01, 70/06 in 43/08), 21. člena Statuta Občine Laško (Ura‑
dni list RS, št. 99/07) ter 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) in 16. člena Statuta Ob‑
čine 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) so: Mestni svet Mestne
občine Celje na 32. seji dne 6. 4. 2010, Občinski svet Občine
Laško na 23. seji dne 7. 4. 2010, Občinski svet Občine Štore
na 17. seji dne 14. 4. 2010 in Občinski svet Občine Žalec na
19. seji dne 19. 4. 2010 sprejeli

ODLOK
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne
občine Celje, Občine Laško, Občine Štore
in Občine Žalec«
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje, Občina Laško, Ob‑
čina Štore in Občina Žalec (v nadaljnjem besedilu: občine
ustanoviteljice) ustanavljajo organ skupne občinske uprave z
imenom »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine
Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec« (v nadalj‑
njem besedilu: inšpektorat). Inšpektorat opravlja naloge občin‑
skih uprav občin ustanoviteljic na področju občinske inšpekcije
in občinskega redarstva.
2. člen
Občine ustanoviteljice so:
– Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
– Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
– Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
– Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine
ustanoviteljice uredijo z dogovorom o medsebojnih razmer‑
jih (v nadaljnjem besedilu: dogovor), ki ga podpišejo župa‑
ni, s katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti
do inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja,
opravljanja administrativnih, strokovnih, svetovalnih in drugih
nalog za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata
pomembne zadeve. Obseg dela se določa z letnim planom za
posamezno občino ustanoviteljico.
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema spre‑
memb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračun‑
skih sredstev za delovanje inšpektorata, za kar so pristojni
mestni oziroma občinski sveti, izvršujejo župani občin usta‑
noviteljic.
3. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega uprav‑
nega organa občin ustanoviteljic. Zaposleni v inšpektoratu
delujejo v okviru uprave Mestne občine Celje. Občina, v kateri
je sedež inšpektorata, ima za javne uslužbence, zaposlene
na inšpektoratu, status delodajalca. Inšpektorat je prekrškovni
organ občin ustanoviteljic. Javni uslužbenci sklenejo delovno
razmerje v Mestni občini Celje.
Pravice in obveznosti delodajalca izvršuje župan sede‑
žne občine oziroma vodja inšpektorata na podlagi njegovega
pooblastila.
Ime inšpektorata je: Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine
Žalec.
Sedež inšpektorata je na Mestni občini Celje, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje.
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Inšpektorat ima žig okrogle oblike, ob zgornjem robu je
napis Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ob spodnjem robu
pa Celje, Laško, Štore, Žalec.
2. NALOGE IN DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
4. člen
Pooblaščene uradne osebe inšpektorata vodijo prekr‑
škovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojno‑
sti, določenih z zakoni in odloki občin ustanoviteljic. Seznam
predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega
organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni
strani.
Plačane globe za prekrške, ki jih izreče inšpektorat, so
prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek
storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.
Inšpektorat je sestavljen iz naslednjih notranjih organi‑
zacijskih enot:
Služba za občinsko redarstvo in
Služba za inšpekcijski nadzor.
Naloge službe za občinsko redarstvo so:
– urejanje in nadziranje prometa na cestah subjektov sa‑
moupravnih lokalnih skupnosti in državnih cestah v naselju,
– izvajanje nadzora nad ustavljenimi in parkiranimi vozili
ter ovirami v naselju,
– izvajanje nadzora nad ravnanjem udeležencev cestnega
prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce,
– ugotavljanje kršitev določb 113. člena ZVCP‑1 o varstvu
cest in okolja v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja,
– opravljanje nadzora prometa s samodejnimi merilnimi
napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovni
dokumentirajo,
– skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in dru‑
gih javnih površinah,
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dedi‑
ščino,
– vzdrževati javni red in mir,
– voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
– voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi
s prekrškovnim postopkom,
– druge upravne in strokovno‑tehnične naloge s področja
redarskega nadzora.
Naloge službe za inšpekcijski nadzor so:
– nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov občin
ustanoviteljic ter drugih aktov, s katerimi občine ustanoviteljice
urejajo zadeve iz svoje pristojnosti,
– izdajanje odločb v primerih, ko ji je z zakonom ali odlo‑
kom podeljena pristojnost odločanja,
– vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
– opravlja okoljsko nadzorstvo nad ravnanjem s komu‑
nalnimi odpadki,
– vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi
s prekrškovnim postopkom,
– druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja
inšpekcijskega nadzora.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot
organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost
naloga spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe
inšpektorata, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v
imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat se mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati
po usmeritvah župana/je in direktorja/ice občinske uprave obči‑
ne ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada
skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski in redarski nadzor,
glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja inšpektorata
pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
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Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih
nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine
ustanoviteljice županu/ji in direktorju/ici občinske uprave te
občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa
skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
6. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme
župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic.
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenuje župan
sedežne občine po predhodnem mnenju županov ostalih občin
ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata ima status uradnika na položaju.
7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat,
organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja vsa dela
in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in
učinkovito delo.
8. člen
O izločitvi vodje inšpektorata ali zaposlenega v inšpekto‑
ratu odloča direktor/ica občine ustanoviteljice, v katere krajevno
pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve vodje ali zapo‑
slenega o stvari tudi odloči.
3. SREDSTVA ZA DELO MEDOBČINSKEGA
INŠPEKTORATA
9. člen
Inšpektorat je neposredni uporabnik proračuna občine
ustanoviteljice s statusom delodajalca.
Finančni načrt inšpektorata, ki ga na predlog vodje in‑
špektorata sprejmejo župani občin ustanoviteljic, je vključen v
proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima inšpektorat svoj
sedež.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za inšpek‑
torat v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni
postavki. Finančni načrt inšpektorata je informativna priloga k
njihovim proračunom.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta inšpekto‑
rata je njegov vodja.
10. člen
Sredstva za delo inšpektorata in druga materialna sred‑
stva zagotavljajo občine ustanoviteljice, glede na obseg dela,
v naslednjem razmerju:
– Mestna občina Celje 75%,
– Občina Laško 9%,
– Občina Štore 1%,
– Občina Žalec 15%.
V tem razmerju se določi tudi letni program dela za posa‑
mezno občino ustanoviteljico.
Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki so osnova
za obračun višine sredstev za delovanje inšpektorata, občine
določijo v novem razmerju:
– v primeru zmanjšanega oziroma povečanega obsega
dela posameznih občin ustanoviteljic,
– če nova občina ali občine pristopijo k inšpektoratu,
– ob izstopu občine ali občin iz inšpektorata.
11. člen
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpekto‑
ratu, odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice.
12. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne na‑
loge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega in redarskega
nadzorstva, kot je to določeno v 4. členu tega odloka.
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4. PRISTOP, IZSTOP IN UKINITEV
13. člen
Kolikor druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k
inšpektoratu, če sklep o tem sprejme njihov pristojni organ in
se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice.
14. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz in‑
špektorata tako, da svojo namero pisno poda vodji inšpektorata
in županom ostalih občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi kot
ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata in
ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.
O izstopu iz inšpektorata odloča občina ustanoviteljica
samostojno in avtonomno s pisno najavo vodji inšpektorata 6
mesecev pred izstopom.
Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz inšpektorata, mora
prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obve‑
znosti, ki izhajajo iz odločitev inšpektorata v upravnih postop‑
kih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristoj‑
nost. Prav tako mora prevzeti v svojo občinsko upravo javne
uslužbence, ki so bili zaposleni v posamezni občinski upravi
pred uveljavitvijo tega odloka, v skladu z aktom o sistemizaciji
občine ustanoviteljice, ki je veljal na dan pred pričetkom delo‑
vanja inšpektorata.
15. člen
Inšpektorat lahko občine ustanoviteljice ukinejo s sogla‑
sno odločitvijo. Sporazum o prenehanju inšpektorata mora
vsebovati obveznosti občin do javnih uslužbencev, zaposlenih
v inšpektoratu.
Kolikor inšpektorat preneha delovati, občine ustanovitelji‑
ce prevzamejo stvari, pravice in sredstva inšpektorata v skladu
z vloženim deležem.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Občine ustanoviteljice, ki še niso sprejele občinskega pro‑
grama varnosti, morajo le‑tega sprejeti najkasneje do 1. 6. 2010.
Začete zadeve in postopki občin ustanoviteljic se z dnem
uveljavitve tega odloka nadaljujejo v na novo nastalem inšpek‑
toratu.
17. člen
Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame in‑
špektorat javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah
občin ustanoviteljic, ki imajo v opisu delovnih nalog navedene
naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame
inšpektorat.
Z javnimi uslužbenci iz prejšnjega odstavka se v skladu
s sistemizacijo delovnih mest v inšpektoratu sklene pogodba
o zaposlitvi.
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem ne
more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v ob‑
činski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan
sedežne občine v soglasju z občinami ustanoviteljicami akt o
sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt v inšpektoratu.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski in‑
špektorat Mestne občine Celje, Občine Laško in Občine Štore«
(Uradni list RS, št. 112/08) in Odlok o komunalnem nadzoru v
Občini Žalec (Uradni list RS, št. 74/06).
19. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo mestni svet in ob‑
činski sveti občin ustanoviteljic, veljati pa začne s 1. 7. 2010.
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Za objavo tega odloka v Uradnem listu Republike Slovenije
poskrbi Mestna občina Celje.
Št. 031-1/10
Celje, dne 3. maja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

1874.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta na območju
Zvodenskega hriba

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09; v nada‑
ljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00,
108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta na območju
Zvodenskega hriba
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje Zvodenskega hriba, med Janežičevo potjo in
Hribarjevo ulico, ki ga regulira zazidalni načrt Levi breg Voglaj‑
ne – Aljažev hrib, v prvotni obliki sprejet v letu 1968, je kljub
atraktivni legi vse do danes ostalo praktično nepozidano, razen
4 brez reda postavljenih (več)stanovanjskih objektov, ki zaradi
pomanjkljivega vzdrževanja že kazijo okolico. Za obsežna ob‑
činska stavbna zemljišča okoli teh objektov ni podanih nobenih
pogojev za novogradnjo, ki se tako brez izdelave novega izved‑
benega prostorskega akta ne more izvajati.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sesta‑
vinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86,
4/88, Uradni list RS, št. 86/01), ki so pravna podlaga za
izdelavo in sprejetje OPPN, opredeljujejo na območju Zvo‑
denskega hriba stavbna zemljišča za stanovanjsko območje
s spremljajočimi dejavnostmi, za katera je potrebno izdelati
izvedbeni prostorski akt, ki bo opredelil pogoje za gradnjo in
celovito urejanje tega območja.
Z izdelavo OPPN želi Mestna občina Celje (v nadaljeva‑
nju: »MOC«) podati natančne pogoje za gradnjo in urejanje na
tem območju, ki trenutno zaradi zastarelosti zazidalnega načrta
in nedoločenih pogojev gradnje predstavlja rahlo zapostavljen
del naselja Aljažev hrib. Poleg urbanistične ureditve območja
želi MOC s tem OPPN občanom ponuditi nove parcele za indi‑
vidualno stanovanjsko gradnjo.
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2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku
skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
V ureditvenem območju so predvideni naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih objektov, gradnja stanovanj‑
skih objektov,
– urejanje in gradnja prometnih površin,
– urejanje in gradnja energetske, telekomunikacijske in
komunalne infrastrukture,
– urejanje zelenih površin.
Objekte se bo načrtovalo s spremljajočimi funkcionalnimi
površinami (prometne, zelene itd.) in z vsemi potrebnimi objekti
komunalne in telekomunikacijske infrastrukture, ob upošteva‑
nju prometnih, komunalnih, telekomunikacijskih ter energetskih
normativov.
Osnovna zasnova in tipologija stanovanjske zazidave
mora izhajati iz morfološke analize naselja in upoštevati pred‑
nosti lege na vršni pobočni legi, predvsem z vidika čim večjega
izkoriščanja obnovljivih virov energije.
3. člen
območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami
1294/1, 1296, 1297, del 1298, 1299, 1300, 1301/1, 1301/2,
1301/3, 1302, 1303, 1304/1, 1304/2, 1305, del 1306, 1307,
1308, del 1598/2, vse k.o. Celje. Velikost ureditvenega območja
je okvirno 24.150 m2.
Območje obravnave OPPN je v fazi izdelave dokumenta
mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostor‑
sko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje bo izdelal pobudnikov izbrani načrtovalec, ki ima
pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca. Po‑
budnik zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev
in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in
morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic
nosilcev urejanja prostora. Poleg tega zagotovi tudi geodetske
podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo
variantne rešitve, ki se jih ovrednoti s prostorskega, okoljskega,
funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Odlok o Zazidalnem načrtu levi breg Voglajne – Aljažev
hrib (Uradni vestnik Celja, št. 26/68, Uradni list SRS, št. 11/77,
33/79, 13/83, 23/84, 2/88, in Uradni list RS, št. 17/92, 27/95,
39/94, 6/05 in 76/06).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za‑
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom
OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.
5. člen
roki za pripravo OPPN
Rokovno je priprava dopolnjenega osnutka OPPN vezana
na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom
in investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno
z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju in se predvidoma zaključi spomladi 2011.
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6. člen
nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri
pripravi OPPN
Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Na‑
črtovalca izbere pobudnik OPPN, ki tudi financira izdelavo
dokumenta.
Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava
11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ce‑
lje, Glavni trg 1, Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, Celje,
– Vodovod ‑ kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska
49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne in‑
frastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9,
Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo čle‑
ni 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami). OPPN mora izde‑
lati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa ZPNačrt (od 55. do
61. člena), ustrezni Pravilnik in ta sklep. OPPN se izdela tudi v
digitalni obliki tako, da je možen vnos v GIS MOC.

ljevanju: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00,
108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel

7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Mestna občina Celje izbere načrtovalca in financira izde‑
lavo vseh strokovnih podlag, načrtov in OPPN.
Po končanem postopku je načrtovalec dolžan predati
MOC po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.

predmet, programska izhodišča in namen

8. člen
objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in
tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/ uprava/cgi/MOC.
cgi?page=novice.
Št. 3505-11/2010-1
Celje, dne 5. maja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje
Aljažev hrib – JV del
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Na jugovzhodnem območju veljavnega Zazidalnega načr‑
ta Levi breg Voglajne – Aljažev hrib se nahaja zaselek Selce z
manjšimi enodružinskimi hišami, zgrajenimi za potrebe delav‑
cev Cinkarne Celje v 60‑ih letih preteklega stoletja.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi se‑
stavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/01) so na njegovem južnem in vzhodnem
delu predvidene večje stanovanjske površine. Zaradi takrat
predvidene večje širitve naselja je bila na območju Selc načrto‑
vana tudi postavitev nove osnovne šole, ki pa zaradi kasnejših
družbenih sprememb ni bila realizirana. Zato je marca 2007
Mestna občina Celje stavbno zemljišče, na katerem je z veljav‑
nim zazidalnim načrtom predvidena gradnja zunanjih športnih
igrišč za potrebe osnovne šole, prodala s postopkom javnega
zbiranja ponudb.
Razlog za izdelavo OPPN je pobuda kupca tega zemljišča,
da si na kupljenih parcelah omogoči gradnjo enostanovanjske
hiše. Veljavni zazidalni načrt tega namreč ne omogoča, saj ne
podaja pogojev gradnje. Ker je pridobljeno soglasje občinske‑
ga oddelka za družbene dejavnosti, da se zemljišče izbriše iz
rezervata za gradnjo osnovne šole, je tudi interes MOC, da se
prosta stavbna zemljišča namenijo gradnji in omogoči enovit,
modernejši zaključek naselja na njegovi južni strani.
2. člen
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku
skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
V ureditvenem območju je predvidena umestitev novega
stanovanjskega objekta, ki bo ob upoštevanju danosti in ome‑
jitev obravnavanega območja in veljavnih normativov podala
izvedbene pogoje za gradnjo, rekonstrukcijo, spremembe na‑
membnosti ter vzdrževanje objektov in naprav ob upoštevanju
prometnih, komunalnih ter energetskih normativov.
Osnovna zasnova in tipologija stanovanjske zazidave
mora izhajati iz morfološke analize naselja in upoštevati samo‑
stojno, dominantno lego v prostoru.
Objekte na zemljišču je potrebno načrtovati s spremljajo‑
čimi funkcionalnimi površinami (prometne, zelene površine itd.)
in vsemi potrebnimi objekti komunalne infrastrukture. Poseben
poudarek mora biti dan čim večjemu izkoriščanju obnovljivih
virov energije.
3. člen
območje OPPN

1875.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
Aljažev hrib – JV del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09; v nada‑

Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami
*47/2, *47/3, *48/1, 210/2 in 210/3, vse k.o. Zagrad. Velikost
ureditvenega območja je okvirno 1540 m2.
Območje obravnave OPPN je v fazi izdelave dokumen‑
ta mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo
prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja pro‑
stora.

Stran

5378 /

Št.
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4. člen

način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje bo izdelal pobudnikov izbrani načrtovalec, ki ima
pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca. In‑
vestitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev
in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in
morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic
nosilcev urejanja prostora. Investitor tudi zagotovi geodetske
podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Odlok o Zazidalnem načrtu levi breg Voglajne – Aljažev
hrib (Uradni vestnik Celja, št. 26/68, Uradni list SRS, št. 11/77,
33/79, 13/83, 23/84, 2/88, in Uradni list RS, št. 17/92, 27/95,
39/94, 6/05 in 76/06).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za‑
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom
OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.
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61. člena), ustrezni Pravilnik in ta sklep. OPPN se izdela tudi v
digitalni obliki tako, da je možen vnos v GIS MOC.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Ponudnik izdelave OPPN, lastnik zemljišča, izbere načr‑
tovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag, načrtov
in OPPN.
Geodetski načrt za izdelavo OPPN si je investitor dolžan
pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Načrt
mora biti izdelan v digitalni obliki v skladu z 9. členom Pravilnika
o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripra‑
vljavcu (Mestni občini Celje) po dva izvoda elaborata v tiskani
in digitalni obliki.
8. člen
objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in
tudi objavi na spletni strani, http://moc.celje.si/ uprava/cgi/MOC.
cgi?page=novice.
Št. 3505-10/2010–4
Celje, dne 3. maja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

5. člen
roki za pripravo OPPN
Rokovno je priprava dopolnjenega osnutka OPPN vezana
na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca s pobudnikom
in investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno
z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B) in se
predvidoma zaključi jeseni 2010.
6. člen
nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi OPPN
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Od‑
delek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
Načrtovalca izbere pobudnik OPPN, ki tudi financira izdelavo
dokumenta.
(2) Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko‑
lje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje,
Lava 11, Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska
49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne
infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov
9, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo čle‑
ni 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami). OPPN mora izde‑
lati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa ZPNačrt (od 55. do

ČRNA NA KOROŠKEM
1876.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črna na Koroškem za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 96. in 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 na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna
na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine
Črna na Koroškem na 19. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Črna na Koroškem za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2009, ki zajema vse prihodke
in odhodke proračuna Občine Črna na Koroškem.
2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov, računa finanč‑
nih terjatev in naložb in računa financiranja se s tem odlokom
sprejmejo realizirani prihodki in odhodki proračuna za leto
2009, ki obsegajo:
A.
I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

v EUR
5.718.781
2.983.492
2.435.230
2.062.574
237.999
134.657
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71

72

73
74

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I‑II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE

Št.

548.262
178.405
936
41
283.784
85.096
6.212
404
5.808
79.000
79.000
2.650.077
2.328.557
321.520
5.961.903
1.522.823
303.477
49.314
1.113.475
52.384
4.173
1.203.187
23.245
691.280
220.974
267.688
3.126.415
3.126.415
109.478
61.271
48.207
–243.122

0
0
0
0
0
0
0
220.000
220.000
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500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

Stran

5379

220.000
56.767
56.767
56.767
–79.889
163.233
243.122

3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega
računa proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2009 je
sestavni del tega odloka.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov.
V splošnem in posebnem delu proračuna je v posameznih
stolpcih prikazan rebalans proračuna za leto 2009, veljavni
proračun za leto 2009, realizirani proračun za leto 2009, indeks
med realiziranim proračunom in rebalansom proračuna za leto
2009 ter indeks med realiziranim in veljavnim proračunom za
leto 2009.
4. člen
Sprejme se zaključni račun Krajevne skupnost Žerjav za
leto 2009, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, računa
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
402 Izdatki za blago in storitve
41 TEKOČI TRANSFERI
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I‑II)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

v EUR
13.678
13.678
13.678
13.678
13.688
12.188
12.188
1.500
1.500
–10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stran

5380 /

IX

ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

X.
XI.

Št.

38 / 14. 5. 2010
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–10
0
10

5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega ra‑
čuna proračuna je priloga k zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-0002/2010
Črna na Koroškem, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

1877.

Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06) je
Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 19. redni seji dne
6. 5. 2010 sprejel

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

70

v eurih
Proračun
leta 2010
6.476.829
3.530.360
2.755.108
2.376.491
241.807
136.810

71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
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 dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I‑II)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. – VIII. – IX.)

775.252
205.196
951
1.000
353.791
214.314
541.297
117.353
423.944
55.000
55.000
2.350.172
1.981.107
369.065
6.520.277
1.468.796
299.793
49.303
1.069.655
45.305
4.740
1.278.099
23.617
720.027
213.339
321.116
3.643.353
3.643.353
130.029
30.000
100.029
–43.448

5.000
5.000
5.000
–5.000
104.000
104.000
104.000
96.455
96.455
96.455
–40.903
7.545
43.448
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STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2009
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

40.903

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Črna na Koroškem.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga
pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali
druga pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki:
1) požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Občinski svet pooblasti župana, da v skladu z Zakonom
o javnih financah, prerazporeja proračunska sredstva zaradi
prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju pro‑
računa iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče
predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu
svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu
o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna
posebej pojasnijo prerazporeditve.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2011: 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih: 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab‑
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori‑
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
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storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračun‑
sko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračun‑
ske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpra‑
vljanje posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih
človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
4.240 eurov.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto‑
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2010 obliku‑
jejo v višini 500 eurov. O porabi sredstev proračunske rezerve
odloča župan, o porabi pismeno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Župan lahko dolžniku do višine 250 eurov odpiše, oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesoraz‑
merju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov ter odplačila dol‑
gov v računu financiranja, se Občina Črna na Koroškem za
proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 104.000 eurov, in
sicer za investicijo »Adaptacija in novogradnja Osnovne šole
s telovadnico«.
V letu 2010 ni predvideno izdajanje poroštev javnim za‑
vodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je Občina
Črna na Koroškem.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Črna na Ko‑
roškem v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2010
Črna na Koroškem, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

1878.

Letni program športa Občine Črna
na Koroškem za leto 2010

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Ura‑
dni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna
na Koroškem na 19. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
Občine Črna na Koroškem za leto 2010
UVOD
Z letnim programom športa Občine Črna na Koroškem
določamo vrste in obseg programov športa, ki bodo v letu
2010 sofinancirani iz proračuna občine. Z izvajanjem letnega
programa športa težimo k doseganjem postavljenih ciljev na
osnovi obstoječih izhodišč.
Izhodišča Letnega programa športa Občine Črna na Ko‑
roškem so, da šport:
– sooblikuje posameznika,
– pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo,
– krepi človekovo zdravje,
– spodbuja razvoj ustvarjalnosti.
CILJI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Na področju športne vzgoje:
– Zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne
športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske mladine
in povečati ponudbo na tem področju,
– Izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami
na področju šolskih športnih tekmovanj.
Na področju športne rekreacije:
– Omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu
krogu občanov.
Na področju kakovostnega športa:
– Klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu
omogočiti brezplačno uporabo objektov za vadbo v obsegu
razpoložljivih kapacitet objektov, ki se nameni izvajanju letnega
programa športa.
Na področju vrhunskega športa:
– Pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah
vrhunske športnike pri sofinanciranju njihovih programov in
s tem vrhunskim športnikom omogočiti čim boljše pogoje za
delo.
Na področju razvojnih in strokovnih nalogah:
– Omogočiti izobraževanja kadrov za delo v športu.
– Zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prire‑
ditev in programov.
– Zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega
načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z raznimi
aktivnostmi namenjenimi vsem občanom.

Uradni list Republike Slovenije
Na področju športnih objektov:
– Zagotoviti dostopnost objektov za vse organizirane pro‑
grame športa v obsegu Letnega programa športa.
– Zagotoviti sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja
športnih objektov v obsegu Letnega programa športa.
1. člen
Letni program športa v Občini Črna na Koroškem zagota‑
vlja, da bo Občina Črna na Koroškem v občinskem proračunu
za leto 2010 izvajalcem športnih programov namenila sredstva
za izvajanje programov športa, ki se financirajo iz javnih sred‑
stev, in sicer:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Namen
Športna društva redna dejavnost
Športna zveza, redna dejavnost
Smučarski klub – prioritetni šport
Maraton kralja Matjaža
Projekt: Ureditev učno tematskih poti
na območju parka kralja Matjaža
Investicijsko vzdrževanje objektov:
Sredstva za vzdrževanje objektov NK
Peca
Sredstva za vzdrževanje smučišča
in tekaške proge
Nakup teptalnega stroja
Ureditev otroških igrišč v Rudarjevem
in v občini
Obnova vlečnice
SKUPAJ:

Znesek
v EUR
59.101,00
5.471,00
8.673,00
3.837,00
5.000,00
2.394,00
23.286,00
81.933,00
30.100,00
9.835,00
8.000,00
237.630,00

2. člen
Iz proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2010 se
zagotovijo sredstva za dotacije društvom na področju športa
ter za sofinanciranje programov športa, ki jih nosilci in izvajalci
športne dejavnosti prijavijo v skladu s pogoji javnega razpisa.
3. člen
Izvajalci športnih programov so na osnovi Tabel za dolo‑
čitev višine sredstev sofinanciranja (v nadaljevanju: normativ)
ustrezno točkovani, rangirani in sofinancirani. Ti normativi so
priloga Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črna na Ko‑
roškem (v nadaljevanju: pravilnik). Izvajalcem športnih progra‑
mov se na podlagi pravilnika sofinancira naslednje dejavnosti:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Ponudba športnih programov za otroke in mladino v Ob‑
čini Črna na Koroškem zajema veliko skupin otrok in mladine
po različnih programih športa. V programe interesnih dejavnosti
se vključuje okoli 500 otrok in mladih, v programe za otroke
in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport pa okoli
200 otrok in mladih.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
(starost otrok od 1 do 6 let)
Interesne dejavnosti so za otroke, najpogosteje prvi, stro‑
kovno vodeni programi športa. Od tega prvega stika s športom,
je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje in vključevanje v
športne dejavnosti. Izvajamo programe Zlati sonček, Naučimo
se plavati in Ciciban planinec.
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira za programe
redne vadbe:
– Zlati sonček
– Strokovni kader, objekt za 20-urni program Naučimo se
plavati na skupino, v kateri je največ 10 otrok
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Št.

– Ciciban planinec
– Strokovni kader, objekt za 60-urne športni programi za
skupine, v katerih je najmanj 12 in največ 20 otrok.
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
(starost od 6 do 15 let )
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Program izvajamo v zgodnejšem razvojnem obdobju
otrok, namenjen razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spo‑
znavanju posameznih športov, kasneje pa mladim, ki v športu
nimajo ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo
ustreznih sposobnosti. Program nudi možnost redne, strokovno
vodene športne aktivnosti.
Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci
izven šole, dopolnjujejo in širijo ponudbo programa interesnih
dejavnosti, ki jih izvajajo šole. Pomembna prednost teh progra‑
mov je njihova vertikalna prehodnost. Otroke in mladino, ki ima‑
jo potrebno nagnjenost in sposobnosti, usmerjajo v nadaljnjo
vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino. Programi,
ki se izvajajo na lokalni ravni so : Zlati sonček, Krpan, Naučimo
se plavati, 10‑urni tečaji in drugi 80‑urni programi ter šolska
športna tekmovanja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi :
– Strokovni kader, objekt za 10‑urne za program Naučimo
se plavati za skupine, v katerih najmanj 8 in največ 12 otrok

Kolektivni športi
NOGOMET
ODBOJKA
DRUGI ŠPORTI
Individualni športi
ALPSKO SMUČANJE
SMUČARSKI TEKI
KARATE
ŠPORTNO PLEZANJE
KEGLJANJE
DRUGI ŠPORTI
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– Objekt za 20‑urne za program Naučimo se plavati za
skupine, v katerih je najmanj 8 in največ 12 otrok
– Programa Zlati sonček in Krpan
– Strokovni kader, objekt za 80‑urne programe na skupi‑
no, v kateri je največ 20 otrok
– Strokovni kader, objekt za 10-urne tečaje na skupino, v
kateri je najmanj 8 in največ 12 otok ter 10–30-urne programe
med počitnicami
– Šolska športna tekmovanja
Izvajalci 20‑urnih programov Naučimo se plavati so vzgoj‑
no izobraževalni zavodi.
1.2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
Programi športa za nadarjene otroke, so namenjeni mla‑
dim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti
za doseganje vrhunskih rezultatov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– strokovni kader cicibani, cicibanke do 240 ur
– strokovni kader za mlajše dečke in deklice od 240 do
400 ur
– strokovni kader za starejše dečke in deklice od 300 do
800 ur
– najem objekta

Št. članov
v skupini

Normativ
vad. ur

Št. članov
v skupini

Normativ
vad. ur

Št. članov v
skupini

Normativ
vad. ur

8
8

240
240

8
8

400
400

15
12

800
800

10
10
10
10
10

240
240
240
240
240

10
10
10
10
10

400
400
400
400
400

10
10
10
10
10

800
800
800
800
800

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V tem obdobju je za otroke in mladino s posebnimi potre‑
bami športna dejavnost namenjena predvsem ustrezni skrbi za
vključevanje v vsakdanje življenje. Športna aktivnost pozitivno
vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti
ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo :
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je najmanj 5 in največ 10 mladih.
1.3. Športna vzgoja mladine
(starost od 15 do 20 let)
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader in najem objekta za 80‑urni program na
skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih.
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport
Programi športa za nadarjeno mladino, so namenjeni mla‑
dim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti
za doseganje vrhunskih rezultatov.

Stran

5384 /

Št.

38 / 14. 5. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader za mlajše mladince, mladinke v obsegu
od 400 do 800 ur
– Strokovni kader za starejše mladince, mladinke v obse‑
gu 400 do 1100 ur
– Najem objekta za 400 do 1100 urne programe vadbe,
odvisno od specifičnosti športne zvrsti
Mlajši mladinci/mladinke
Št. članov v skupini
Normativ vad. ur
Kolektivni šport
NOGOMET
ODBOJKA
DRUGI ŠPORTI
Individualni športi
ALPSKO SMUČANJE
SMUČARSKI TEKI
KARATE
ŠPORTNO PLEZANJE
KEGLJANJE
DRUGI ŠPORTI

Starejši mladinci/mladinke
Št. članov v skupini
Normativ vad. ur

16
do 800
16
12
do 800
12
v skladu z normativi OKS ‑ ZŠZ in Nacionalnim programom športa

do 1100
do 1100

8
do 800
6
8
do 800
6
8
do 800
6
8
do 800
6
8
do 800
6
v skladu z normativi OKS ‑ ZŠZ in Nacionalnim programom športa

do 1100
do 1100
do 1100
do 1100
do 1100

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V tem obdobju je za otroke in mladino s posebnimi potre‑
bami športna dejavnost namenjena predvsem ustrezni skrbi za
vključevanje v vsakdanje življenje. Športna aktivnost pozitivno
vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobnosti
ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira :
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je najmanj 5 in največ 10 mladih.

Število članov skupine v individualnih športih je 7, v
kolektivnih pa:
Športna panoga

člani/članice
v skupini

vadb. ur

NOGOMET

12

320

ODBOJKA

12

320

DRUGI ŠPORTI

V skladu z normativi OKS ‑ ZŠZ in Naci‑
onalnim programom športa

1.4. Športna dejavnost študentov

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira strokovni
kader za 320‑urni program.

Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina ži‑
vljenja študentov, saj je dopolnilo intelektualnemu delu.

4. Vrhunski šport

1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira :
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je najmanj 12 in največ 20 mladih.
2. Športna rekreacija
Športna rekreacija ohranja in izboljšuje celostno zdra‑
vstveno stanje ter preprečuje upadanje splošne vitalnosti
posameznika. Gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje
delovnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira :
– Strokovni kader za 80 urne programe za občane sta‑
rejše od 65 let
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je od 15 do 20 članov.
3. Kakovostni šport
Kakovostni šport zajema priprave in tekmovanja ekip in
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih
in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega
športa in jih program rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomem‑
ben dejavnik razvoja športa. Športniki v okviru kakovostnega
športa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova
državnega prvaka.

Vrhunski šport zajema športne ekipe in posameznike, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda in tudi tekmujejo na tem nivoju.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– program 1.200‑urne programe v individualnih športnih
panogah
– program 1.200‑urne programe za ekipe, katerih člani so
kategorizirani vrhunski športniki.
Vrhunski šport

člani/članice

Športna panoga

število članov
v skupini

Normativ
vadb. ur

ODBOJKA

12

1200

NOGOMET

16

1200

DRUGI ŠPORTI

v skladu z normativi OKS ‑ ZŠZ in
Nacionalnim programom športa

Kolektivni šport

Individualni šport
ALPSKO SMUČANJE

4

1200

SMUČARSKI TEKI

4

1200

KARATE

4

1200

ŠPORTNO PLEZANJE 4

1200

KEGLJANJE

4

1200

DRUGI ŠPORTI

v skladu z normativi OKS ‑ ZŠZ in
Nacionalnim programom športa
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5. Šport invalidov

9.3. Promocijska dejavnost

Šport in rekreacija pomenita pomemben dejavnik pri ohra‑
njanju gibalnih sposobnosti, zdravja, resocializaciji, revitalizaci‑
ji, razvedrilu in tekmovanju invalidov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– uporaba objekta za 80 ur programa na skupino, v kateri
je največ 10 invalidov
– strokovni kader.

Mednarodne, državne, medobčinske in občinske prire‑
ditve.

6. Specifične športne panoge
Med specifične športne panoge spadajo šah, planinci in
taborniki.
Iz sredstev lokalne skupnosti se   za planinstvo in ta‑
borništvo sofinancira pohodništvo, planinske šole, redne te‑
denske aktivnosti, poletni tabori, zimovanja ter za šah 80‑urni
programi.
SPECIFIČNA
ŠPORTNA
PANOGA

DEJAVNOST

min. število
udeležencev

štev. ur
trajanja

PLANINCI

POHODNIŠTVO

8

5

PLANINCI

PLANINSKA ŠOLA 5

40

TABORNIKI

REDNA TED.
AKTIV.

12

4

TABORNIKI

POLETNI TABOR

12

30

TABORNIKI

ZIMOVANJE

10

20

REDNA VADBA –
otroci

12

80

REDNA VADBA –
mladina

12

80

9.4. Delovanje Športne zveze
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva in
njihova zveza, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sred‑
stva za kritje materialni stroškov poslovanja. Občina Črna na
Koroškem zagotavlja sofinanciranje materialnih stroškov po‑
slovanja športne Zveze praviloma do 10% vrednosti programa
športa.
10. Obseg razpoložljivih ur objektov
Za izvajanje Letnega programa športa Občine Črna na
Koroškem za leto 2010 bodo na razpolago naslednje ure objek‑
tov v času obratovanja objektov:
– Objekti do 10 ur/dan
– Telovadnica OŠ Črna na Koroškem največ v obsegu
samo za občane Občine Črna na Koroškem do 6 ur/dan.
Št. 671-0002/2008-3
Črna na Koroškem, dne 6. maja 2010
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

MISELNE
ŠPORTNE
PANOGE
ŠAH

7. Športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami
Športna aktivnost odraslih s posebnimi potrebami pozitiv‑
no vpliva na socializacijo, izboljšuje psihomotorične sposobno‑
sti ter splošno kvaliteto življenja.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira:
– Strokovni kader
– Najem objekta za 80‑urni program na skupino, v kateri
je največ 10 članov.
8. Posebne nagrade za izredne športne dosežke
Nagrajujejo se izredni športni dosežki na mednarodnih
tekmovanjih in sredstva za proglasitev športnika, športnice in
športne ekipe leta.
9. Strokovne naloge
9.1. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
strokovnih kadrov
Pridobljeno strokovno znanje je potrebno vseskozi ob‑
navljati in dopolnjevati, saj brez strokovnega kadra ni razvoja
in kvalitetne izvedbe programov športa. Občina Črna na Ko‑
roškem bo v letu 2010 zagotovila sofinanciranje strokovnega
izobraževanja izvajalcev programa športa v okviru Letnega
programa športa.
9.2. Založniške in propagandne dejavnosti
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literatu‑
re, periodičnih in občasnih športnih publikacij.

GORJE
1879.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Gorje za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list
RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 25. redni seji
dne 5. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Gorje
za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorje za
leto 2009.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki pro‑
računa Občine Gorje so bili v letu 2009 realizirani v naslednjih
zneskih:
A.

I.

70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Konto (K3)
Realizacija
2009
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
2.830.422
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.110.526
DAVČNI PRIHODKI
1.871.413
700 Davki na dohodek in dobiček
1.699.063
703 Davki na premoženje
77.011
704 Domači davki na blago in storitve
95.340
706 Drugi davki
0
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72

73

74

78

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

5386 /

Št.

38 / 14. 5. 2010

NEDAVČNI PRIHODKI
239.113
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
27.552
711 Takse in pristojbine
1.280
712 Globe in druge denarne kazni
76
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
210.205
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
719.896
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
388.498
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
331.397
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.752.007
TEKOČI ODHODKI
613.293
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
110.424
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
17.303
402 Izdatki za blago in storitve
473.954
403 Plačila domačih obresti
1.993
409 Rezerve
9.618
TEKOČI TRANSFERI
1.020.212
410 Subvencije
32.183
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
579.487
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
88.594
413 Drugi tekoči domači transferi
319.948
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVESTICIJSKI ODHODKI
871.105
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
871.105
INVESTICIJSKI TRANSFERI
247.398
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
150.097
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
97.301
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
78.415
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
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V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI‑
TALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2009
od tega: 9009 Splošni sklad za drugo
sredstva iz naslova vračila vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje
sredstva proračunske rezerve
za odpravo posledic naravnih nesreč
sredstva rezervnega sklada oblikovana
po stanovanjskem zakonu

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.872
17.872
17.872
60.543
–17.872
–78.415
242.206
208.286
3.874
26.103
3.943

3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Gorje za leto
2009 v znesku 208.286,35 EUR, se prenesejo v leto 2010, kot
sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z raz‑
poreditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega
sveta Občine Gorje.
Saldo sredstev proračunske rezerve (za odpravo posledic
naravnih nesreč) na dan 31. 12. 2009 v višini 26.102,61 EUR
se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2010.
Saldo sredstev rezervnega sklada (po stanovanjskem
zakonu) na dan 31. 12. 2009 v višini 3.943,24 EUR se prenese
med sredstva rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu v
letu 2010.
Saldo sredstev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomu‑
nikacijsko omrežje na dan 31. 12. 2009 v višini 3.874,25 EUR
se prenese med denarna sredstva na računih v letu 2010.
4. člen
Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhod‑
kov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja
Občine Gorje za leto 2009.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-4/2010-2
Gorje, dne 5. maja 2010
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.
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HRPELJE - KOZINA
1880.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Občinski svet Občine Hrpelje ‑ Kozina je na podlagi
29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje
‑ Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) na
29. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina
prejme na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodar‑
jenje z divjadjo, in sicer za:
1. Biomeliorativne ukrepe, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja),
vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo divjad, vzdrže‑
vanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava
in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje
plodonosnega drevja in grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in umetnih
dupel.
2. Biotehnične ukrepe, kot so:
– krmljenje divjadi, obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnične ukrepe, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju
kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub
divjadi na leglih in gnezdih,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na ce‑
sti« ali preventivnih silhuet divjadi.
4. Izobraževalne in promocijske ukrepe, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi z žival‑
skim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure,
srečanja in podobno).
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo.
Vrsto in obseg razpisanih ukrepov za varstvo divjadi do‑
loči župan.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 341-1/2010
Hrpelje, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

Stran

5387

IG
1881.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter
7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06,
124/07 in 18/08) ter sklepa 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Ig z dne 17. 4. 2007 izdaja župan Občine Ig

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na nepremičnini parc. št. 2295/2 – pot v izmeri 78 m2
z.k.v. št. 1268, k.o. 1708 – Golo, se ukine javno dobro.
2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti zna‑
čaj javnega dobra in postane last Občine Ig.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353/062/2009
Ig, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

ILIRSKA BISTRICA
1882.

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno
podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

Na podlagi določil 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06),
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS,
št. 42/07 – UPB1 in 23/09 Odl. US: U‑I‑268/06‑35) ter 16. člena
Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95,
18/97, in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet Občine
Ilirska Bistrica na 32. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje
Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S sprejemom tega odloka Občina Ilirska Bistrica ustanovi
javno podjetje, družbo z omejeno odgovornostjo, ki opravlja
dejavnosti iz tega odloka kot gospodarsko javno službo.
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., ustano‑
vljeno s tem odlokom, je pravni naslednik Komunalnega podjetja
Ilirska Bistrica, ustanovljenega z akti iz 24. člena tega odloka.
2. člen
Ta odlok ima hkrati naravo akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo ter zato opredeljuje naslednje določbe
v skladu z zakonom o gospodarskih družbah:
– navedbo ustanovitelja družbe,
– firmo, sedež in dejavnost družbe,
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– znesek osnovnega kapitala in osnovnega vložka,
– razmerja med ustanoviteljem kot edinim družbenikom
in družbo,
– način upravljanja družbe,
– ostale določbe, pomembne za delo in upravljanje družbe.
3. člen
Ustanovitelj družbe in edini družbenik javnega podjetja je
Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: ustanovitelj).
4. člen
Javno podjetje se ustanavlja za nedoločen čas.
II. FIRMA IN SEDEŽ JAVNEGA PODJETJA
5. člen
Firma javnega podjetja je:
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Skrajšana firma javnega podjetja je:
JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Sedež javnega podjetja je: Prešernova ulica 7, 6250
Ilirska Bistrica.
III. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
6. člen
Javno podjetje se ustanovi za opravljanje naslednjih lo‑
kalnih gospodarskih javnih služb:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa‑
dne vode,
3. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba nase‑
lij s požarno vodo v javni rabi,
4. zbiranje in odvoz odpadkov ter upravljanje z deponijami
odpadkov,
5. urejanje in vzdrževanje parkovnih in športnih površin,
6. pogrebne dejavnosti,
7. sejmiščne dejavnosti.
Javno podjetje lahko poleg lokalnih gospodarskih javnih
služb opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene skladno
z enotno klasifikacijo dejavnosti:
35.130 Distribucija električne energije, vzdrževanje javne
razsvetljave
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in
odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
42.110 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih na‑
peljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.390 Druga zaključna gradbena dela
49.500 Cevovodni transport
71.111 Arhitektura in urbanistična dejavnost
71.121 Tehnično projektiranje in s tem povezano sveto‑
vanje
71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano sveto‑
vanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične de‑
javnosti
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81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih športnih površin
in okolice
96.030 Pogrebna dejavnost.
7. člen
Ustanovitelj lahko z občinskim aktom izvzame opravlja‑
nje posamezne lokalne gospodarske javne službe iz javnega
podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja lokalne gospodarske
javne službe.
Javno podjetje lahko za izvajanje posamezne dejavnosti
sklene pogodbo s podizvajalcem.
Javno podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še
javna pooblastila in naloge, ki so mu zaupane kot izvajalcu
gospodarskih javnih služb.
IV. OSNOVNI KAPITAL
8. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 10.000,00 EUR.
Osnovni kapital je zagotovljen z enim osnovnim vložkom,
ki ga v celoti zagotovi ustanovitelj.
Poslovni delež pripada ustanovitelju oziroma družbeniku v
enakem delu, kot je lastnik osnovnih vložkov, torej en poslovni
delež v višini 10.000,00 EUR.
9. člen
Ustanovitelj prenese v najem in upravljanje objekte in
naprave namenjene za izvajanje gospodarskih javnih služb
(infrastrukturni objekti in naprave), ki jih izvaja družba, s po‑
sebno pogodbo.
V. USTANOVITELJ JAVNEGA PODJETJA
10. člen
Edini ustanovitelj in lastnik javnega podjetja je Občina
Ilirska Bistrica.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Ilir‑
ska Bistrica.
Občinski svet na sejah odloča o vprašanjih, ki po zakonu
o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost skupščine, ter
o vprašanjih, ki po zakonu o gospodarskih družbah sodijo v
pristojnost edinega družbenika, zlasti pa:
– o povečanju osnovnega kapitala ob razširitvi poslovanja
družbe ali zaradi drugih gospodarskih razlogov,
– o znižanju osnovnega kapitala,
– o vključitvi morebitnih drugih družbenikov v družbo,
– odloča o razdelitvi in uporabi dobička in o kritju izgub,
– odloča o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi
javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega organa, razen
članov, ki ju imenuje svet delavcev,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– o spremembah dejavnosti javnega podjetja,
– sprejema statut javnega podjetja,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali statut
družbe.
Družbenik odloča tudi o vplačilu dodatnih sredstev, če
nastanejo potrebe po dodatnih sredstvih in ne gre za zvišanje
osnovnega kapitala (dodatna sredstva se opredelijo kot po‑
seben pravni posel, praviloma kot posojilna pogodba in se v
sklepu opredelijo elementi, ki so potrebni za tako pogodbo).
Sklepi ustanovitelja, ki sodijo v pristojnost skupščine, se
vpisujejo v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
VI. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
11. člen
Organi odločanja v podjetju so naslednji:
– nadzorni svet,
– direktor.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.
Nadzorni svet javnega podjetja ima pet članov od katerih
tri člane nadzornega sveta imenuje ustanovitelj, dva člana pa
imenuje svet delavcev javnega podjetja, skladno z zakonom
o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Eden od članov nad‑
zornega sveta, ki ga imenuje ustanovitelj, mora biti zaposlen v
občinski upravi ustanovitelja.
Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so lahko
ponovno imenovani.
13. člen

Nadzorni svet:
– potrjuje letne programe, finančne načrte in zaključne
račune javnega podjetja,
– daje soglasje k najemanju kreditov in sklepanju pogodb,
v primerih, kot je to določeno s statutom,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– odloča o postavitvi prokurista in poslovnega poobla‑
ščenca,
– o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi
s povračili škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovanju,
– o zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju.
Nadzorni svet odloča tudi o drugih zadevah, če tako dolo‑
ča zakon, ta odlok ali statut javnega podjetja. Če v tem odloku
ali statutu ni določeno, kdo odloča o posameznem vprašanju,
se šteje, da je podana pristojnost nadzornega sveta, razen, če
zakon ne določa drugače.
14. člen
Direktor javnega podjetja na lastno odgovornost vodi po‑
sle podjetja in ga zastopa.
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi jav‑
nega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenem
v statutu javnega podjetja.
Direktorja se imenuje za dobo štirih let z možnostjo več‑
kratnega ponovnega imenovanja.
15. člen
Za direktorja javnega podjetja je lahko imenovan kan‑
didat, ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima najmanj višjo strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 leto delovnih izkušenj na vodilnih
mestih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organi‑
zacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– da je državljan Republike Slovenije.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če so bili zaradi izvajanja odločitev in sklepov, ki jih
je sprejel, kršeni interesi ustanovitelja ali je bila povzročena
škoda,
– če prekorači pooblastila,
– če ustanovitelju ni predložil pravočasno letnega poročila
in poslovnega načrta,
– če je kršil pravila o prepovedi konkurence ali poslovne
skrivnosti.
17. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki za katere tako
določi podjetje s pisnim sklepom. S sklepom morajo biti se‑
znanjeni ustanovitelj, delavci, člani organov podjetja in druge
osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.
Ustanovitelj, delavci, člani organov podjetja in druge ose‑
be so odgovorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za
tak značaj podatkov.
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so
po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih
običajev.
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18. člen
Vsa preostala vprašanja, ki se nanašajo na imenovanja
in razrešitve organov podjetja, načina odločanja, pristojnosti,
obveznosti v organih odločanja in niso vsebovana v Statutu
Občine Ilirska Bistrica, se podrobneje uredijo s statutom jav‑
nega podjetja.
VII. POSLOVNA POLITIKA
19. člen
Javno podjetje določa lastno strategijo razvoja in letni
gospodarski razvoj za načrten in stabilen razvoj. Osnova za
izdelavo dokumentov in sprejem odločitev so analize stanja v
podjetju in okolju, pri čemer se upošteva sodobne trende na
področju razvoja tehnike in tehnologije opravljanja komunalnih
storitev, možnosti trga ter finančnih možnosti podjetja.
Javno podjetje mora izdelati program za obvladovanje
kakovosti opravljanja storitev in poslovanja. S tem programom
predpiše metode in sredstva kontrole kakovosti storitev. Določi
način zbiranja pritožb, pripomb, pohval in predlogov uporabni‑
kov, način obvladovanja stroškov poslovanja. Program sprejme
nadzorni svet.
VIII. FINANCIRANJE
20. člen
Javno podjetje pridobiva prihodke s ceno svojih proizvo‑
dov in storitev, ki je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali
povračila, ki jo plačujejo uporabniki proizvodov in storitev.
Viri za financiranje dejavnosti lokalnih gospodarskih jav‑
nih služb, ki jih izvaja javno podjetje, so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev
plačujejo uporabniki,
– sredstva – viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema finan‑
ciranja javne porabe,
– sredstva – viri določeni z zakonom ali s predpisom
občine, krediti, donacije,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Druge dejavnosti javnega podjetja se financirajo s cenami
po tržnih načelih.
IX. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DOBIČEK
21. člen
Direktor je dolžan skladno s predpisi zagotoviti pripravo
letnega računovodskega izkaza, poslovno poročilo in predlog
delitve dobička oziroma pokrivanju izgube.
X. SPLOŠNI AKTI DRUŽBE
22. člen
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme statut javne‑
ga podjetja, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija
in delovanje podjetja, delovanje in odločanje organov in druga
pomembna vprašanja.
Nadzorni svet ali direktor lahko v okviru svojih pristojnosti
sprejemata tudi druge splošne akte. Splošni akti iz prvega in
drugega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju s tem
odlokom.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Dosedanji člani nadzornega sveta in direktor nadaljujejo
z delom do izteka mandata.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Akt o
ustanovitvi javnega podjetja (Uradne objave PN, št. 7/94) in
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Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja
(Uradne objave PN, št. 6/22).
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Št. 007-6/2009
Kamnik, dne 2. julija 2009

25. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010
Ilirska Bistrica, dne 22. aprila 2010

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Št. 199‑23/4
Mengeš, dne 19. februarja 2009

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

KAMNIK
1883.

Župan
Občine Mengeš
Franc Jerič l.r.
Št. 22‑4/2009
Trzin, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Trzin
Tone Peršak l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o čiščenju komunalnih in odpadnih
padavinskih voda

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US:
U‑I‑51/06‑10, 112/06 – Odl. US: U‑I‑40/06‑10, 33/07 – ZPNa‑
črt, 57/08 – ZFO‑1A in 70/08), 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), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 odl. US: U‑I‑56/06‑31, 58/07 odl.
US: U‑I‑34/05‑9, 16/08 Odl. US: U‑I‑414/06‑7, 17/08, 21/08 –
popr., 76/08 – ZIKS‑1C), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06), 18. člena Statuta Obči‑
ne Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06‑UPB2 in 8/06),
20. člena Statuta Občine Domžale (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 16/04‑UPB) in 14. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 101/08) so Občinski sveti Občine Mengeš
na 23. seji dne 19. 2. 2009, Občine Trzin na 22. redni seji dne
11. 3. 2009, Občine Domžale na 27. seji dne 27. 5. 2009 in
Občine Kamnik na 25. seji dne 1. 7. 2009 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju
komunalnih in odpadnih padavinskih voda
1. člen
V Odloku o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih
voda (Uradni list RS, št. 42/08), se v 6. členu za drugo alineo
doda nova alinea, ki se glasi:
»– prevzem blata iz malih čistilnih naprav in greznic,«.

KOBARID
1884.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08
in 79/09) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji dne
22. aprila 2010 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Občine Kobarid
1. člen
V Statutu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09) se
peta alineja prvega odstavka 72. člena spremeni tako, da se
glasi: »– dajejo mnenje k ukinitvi statusa javnega dobra na
posameznem zemljišču,«.
2. člen
Sprememba Statuta Občine Kobarid začne veljati petnaj‑
sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/07
Kobarid, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Ta odlok so dolžni v enakem besedilu sprejeti občinski
sveti vseh občin ustanoviteljic. Objavi se v Uradnem listu Re‑
publike Slovenije oziroma v občinskih uradnih glasilih. Veljati
začne osmi dan po objavi, uporabljati pa se začne osmi dan
po zadnji uradni objavi.
Št. 0072‑6/09
Domžale, dne 27. maja 2009
Župan
Občine Domžale
Toni Dragar l.r.

Sprememba Statuta Občine Kobarid

1885.

Tržni red tržnice v Kobaridu

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih
za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09)
in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09)
je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji dne 22. 4.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
TRŽNI RED
tržnice v Kobaridu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tržnim redom se določa upravljavec tržnice, njegove pravi‑
ce in obveznosti, obratovalni čas, pogoje trgovanja na tržnici, nad‑
zor nad prodajo ter način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.
2. člen
Upravljavec tržnice je Občina Kobarid (v nadaljevanju:
občina).
3. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja skladno z
določili tržnega reda ter drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s
kmetijskim in drugim blagom.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
4. člen
Upravljavec tržnice:
– organizira in vodi poslovanje,
– Občinskemu svetu občine predlaga višino pristojbin za
uporabo prodajnih mest,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine,
– zaračunava pristojbino v skladu s sklepom Občinskega
sveta občine,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in
za čistočo,
– pregleduje dokumentacijo uporabnikov, ki je potrebna
za opravljanje dejavnosti na tržnicah in izreka prepoved proda‑
je tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi in je odgovoren za red na tržnici.
III. OBRATOVALNI ČAS
5. člen
(1) Tržnica ima poletni in zimski obratovalni čas.
(2) Poletni obratovalni čas traja od 1. 4. do 31. 10. Med
poletnim obratovalnim časom tržnica obratuje:
– med delavniki: od 7.00 do 18.00,
– ob sobotah: od 7.00 do 13.00,
– ob nedeljah: od 8.00 do 12.00.
(3) Zimski obratovalni čas traja od 1. 11. do 31. 3. Med
zimskim obratovalnim časom tržnica obratuje:
– med delavniki: od 8.00 do 18.00,
– ob sobotah: od 8.00 do 13.00,
– ob nedeljah: od 8.00 do 12.00.
(4) Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem
mestu na tržnici.
6. člen
(1) Upravljavec lahko v izjemnih primerih začasno po‑
daljša obratovalni čas. Spremembo je dolžan objaviti najmanj
sedem dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega obra‑
tovalnega časa na svoji spletni strani ali na drug krajevno
običajen način.
(2) Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno podaljševati
obratovalnega časa.
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8. člen
(1) Tržnica razpolaga z naslednjim tržnim prostorom in
pomožnimi prostori:
– odprt prodajni prostor, ki zajema 7 stojnic,
– hladilna vitrina za prodajo živil s srednjim in višjim
tveganjem,
– uvoz za ustrezno opremljena vozila podjetij, registriranih
za potujočo prodajo.
(2) Ob soglasju upravljavca je možna tudi uporaba do‑
polnilnih prodajnih miz in prodaja s tal (sadike, cvetje in po‑
dobno).
9. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
(2) Stalni prodajalci so tisti, ki vršijo prodajo redno in za
daljše obdobje. Ostali so občasni prodajalci.
10. člen
(1) Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu
dnevne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem
in stalnim prodajalcem.
(2) Rezervacije za stojnice za čas daljši od 30 dni lahko
upravljavec odda tudi z natečajem, pri čemer se stalnim pro‑
dajalcem lahko rezervira za daljše časovno obdobje polovica
razpolagajočih stojnic, polovica pa jih mora biti na razpolago
občasnim prodajalcem.
(3) S stalnimi prodajalci upravljavec sklepa pisno pogodbo
za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec določi
prodajna mesta. V primeru, da do 9.00 ne zasedejo prodajne‑
ga mesta, lahko le‑to upravljavec dodeli občasnemu oziroma
drugemu prodajalcu, pri čemer zadrži že plačani znesek pri‑
stojbine.
(4) Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo, za katero
se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prostor, kar
se izkaže s potrdilom o plačani pristojbini. Prodajalec se s skle‑
nitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo spoštoval tržni red.
11. člen
Prodajna mesta upravljavec odda v najem tistim, ki izpol‑
njujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo v najem je
upravljavec dolžan preveriti ustreznost prodajalca.
12. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih
prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje so dolžni počistiti
morebitne nečistoče na stojnici in v njeni neposredni bližini.
Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno
mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju. Dolžni so odstra‑
niti embalažo, odpadke in drugo neprodano blago. V kiosku
po končanem trgovanju prodajalec mokro očisti vse delovne
površine.
13. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega prostora
prodajalcem, ki kršijo določila tega tržnega reda, predvsem
zaradi:
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– poskusa prodaje oporečnega blaga,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere
nima dovoljenja,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kup‑
cev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,
– nespoštovanja tržnega reda.

IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI
7. člen
(1) Tržnica posluje na urejenem tržnem prostoru na obmo‑
čju za cerkvijo in pred stavbo Trg svobode 4 v naselju Kobarid,
na delu parcele 2938/9, k.o. Kobarid. Tržni prostor je označen.
(2) Trgovanje izven tržnega prostora ni dovoljeno.

V. PRODAJA BLAGA
14. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila.
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15. člen
(1) Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz
sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji
izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega
izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča,
– neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male
živali, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki
domače obrti, turistični spominki in galanterijsko blago.
(2) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja
tudi oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knji‑
ge in rabljeno blago, vendar je dovoljena le občasna prodaja.
(3) Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.

22. člen
Za prodajo cvetja, malih živali, hrane za male živali, se‑
men, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni
tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.

16. člen
(1) Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost
domače obrti,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– trgovci in gostinci,
– občani rabljene predmete,
– društva in humanitarne organizacije,
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne po‑
goje.
(2) Kmetovalci in drugi posamezniki morajo pred začet‑
kom prodaje na tržnici pri pristojnem upravnem organu pridobiti
potrdilo o lastni proizvodnji. Na tržnici lahko prodajajo sami,
njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
(3) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in
fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje
za prodajo na tržnici.

25. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so
predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga.
Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.

17. člen
(1) Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse
zakonsko določene pogoje za prodajo.
(2) Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja
prodajalec.

23. člen
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki ve‑
ljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo.
24. člen
(1) Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti
s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter
sedežem oziroma naslovom.
(2) Obliko in velikost označitve določi upravljavec.

VI. PRISTOJBINA
26. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa občin‑
ski svet občine na predlog upravljavca.
27. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni pro‑
dajalec v roku in na način, ki je naveden v pogodbi.
28. člen
(1) Dnevno pristojbino plača prodajalec na sedežu upra‑
vljavca preden zasede prodajno mesto.
(2) Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za
zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga
prodajalec hrani do konca tržnega časa.
VII. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA

18. člen
(1) Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, stojnic,
miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno
na tla.
(2) Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in
železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.

29. člen
Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo:
– pristojne inšpekcijske službe v okviru pristojnosti,
– organi za notranje zadeve,
– upravljavec.

19. člen
Živila s srednjim in visokim tveganjem se prodajajo v
primernih premičnih ali fiksnih živilskih prodajalnah v skladu z
veljavnimi predpisi. Za prodajo teh živil morajo prodajalci zago‑
tavljati ustreznost živil s strani pooblaščenih organizacij.

30. člen
(1) Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na
tržnici, izvaja upravljavec, ki hrani tudi kopije dokumentacije.
(2) Prodajalec je dolžan upravljavcu predložiti dokumente,
ki so potrebni za prodajo na tržnici.

20. člen
(1) Vsa živila živalskega izvora se prodajajo v kiosku, na
stojnicah pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno
zdravstvenimi predpisi.
(2) Na posameznem prodajnem mestu se lahko trguje le
istovrstna živila živalskega izvora.
(3) Sveže meso se lahko prodaja samo pakirano. Kakršna
koli obdelava svežega mesa na tržnici ni dovoljena. Suhome‑
sne izdelke se lahko prodaja na drobno.
(4) Od mlečnih izdelkov se sir se lahko reže, skuta, sirotka
in sveže mleko pa morajo biti pakirani v primerni embalaži.
21. člen
(1) Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih
(slovensko in botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih
zelišč.
(2) Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvo‑
dov.

VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA
31. člen
(1) Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po kon‑
čanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s
tržnih površin.
(2) Izjemoma se lahko skladiščijo živila živalskega izvora
v hladilnih vitrinah, vendar le v primeru, da naslednji tržni dan
vrši prodajo isti prodajalec.
IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
32. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za
prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni
embalaži.
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33. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob
svojih prodajnih mestih. Nepovratno prazno embalažo, opo‑
rečne in druge organske ter druge odpadke so dolžni sproti
odstranjevati s tržnice na prostor za ločeno zbiranje odpadkov.
Prav tako je prodajalec dolžan tržni prostor zapustiti v čistem
stanju. Kolikor prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti
upravljavec na stroške prodajalca.
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2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo javne
dobrine zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb.
VRSTE JAVNIH SLUŽB

X. KONČNI DOLOČBI

3. člen
Na območju Občine Kobarid se zagotavljajo naslednje
gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske od‑
padne vode
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komu‑
nalnih odpadkov
5. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin
6. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin
7. upravljanje pokopališč
8. pogrebne storitve
9. vzdrževanje občinskih cest
10. izvajanje zimske službe
11. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
12. urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje ter ogla‑
ševanje.
Naloge, ki se opravljajo v okviru gospodarske javne služ‑
be, se natančneje določijo z odlokom o načinu izvajanja posa‑
mezne gospodarske javne službe.
Gospodarske javne službe se opravljajo na celotnem
območju občine, če z odlokom o načinu izvajanja posamezne
gospodarske javne službe ni določeno drugače.

37. člen
Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen
na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani
upravljavca.

4. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni izvajanju go‑
spodarskih javnih služb, se določijo v odloku o načinu izvajanja
posamezne gospodarske javne službe.

38. člen
Tržni red začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBLIKE ZAGOTAVLJANJA
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

34. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled, da
niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo
javnega reda in miru. V primeru kršitev se lahko prodajalcu
začasno prepove prodaja.
35. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljavec:
– dnevno čisti prodajalne površine in opremo,
– prazni posode za odpadke,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije
razkuži tržne površine.
36. člen
Vožnja in parkiranje vozil na tržnici je prepovedana, ra‑
zen specializiranih vozil, namenjenih potujoči prodaji, na za
to predvidenih uvozih, ter v primeru, ko to izjemoma dovoli
upravljavec.

Št. 007-9/10
Kobarid, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

1886.

Odlok o gospodarskih javnih službah
v Občini Kobarid

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09)
in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09)
je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji dne 22. 4.
2010 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja gospodarskih
javnih služb, njihove strokovno‑tehnične in razvojne naloge ter
varstvo uporabnikov v Občini Kobarid.

5. člen
Občina Kobarid zagotavlja posamezne vrste gospodar‑
skih javnih služb v naslednjih oblikah:
a) v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo
2. odvajanje in čiščenje komunalne ter padavinske od‑
padne vode
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komu‑
nalnih odpadkov
5. izvajanje zimske službe v naselju Kobarid (razen dr‑
žavne ceste)
6. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin v naselju
Kobarid
7. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin v na‑
selju Kobarid
8. upravljanje pokopališč
9. pogrebne storitve
b) v nesamostojnem režijskem obratu v okviru občinske
uprave:
1. vzdrževanje občinskih cest
2. izvajanje zimske službe izven naselja Kobarid
3. vzdrževanje ulic in drugih javnih površin izven naselja
Kobarid
4. urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin izven
naselja Kobarid
5. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic
6. urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje ter ogla‑
ševanje.
Krajevna skupnost ne more biti izvajalka gospodarske
javne službe, če to ni s posebnim predpisom ali odlokom dru‑
gače določeno.
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6. člen
Z odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske
javne službe se določi zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja po
vrstah izvajalcev
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– pravice in obveznosti uporabnikov
– vire in načine financiranja
– vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospo‑
darske javne službe
– morebitna pooblastila županu in občinski upravi
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Kobarid, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

1887.

STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE

Odlok o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve
v svete krajevnih skupnosti na območju
Občine Kobarid

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08)
in 18. ter 74. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji dne
22. 4. 2010 sprejel

7. člen
Strokovno‑tehnične in razvojne naloge na področju go‑
spodarskih javnih služb opravlja občinska uprava Občine Ko‑
barid. Za izvajanje posameznih nalog se z odlokom lahko
pooblasti tudi izvajalca javne službe.

ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete
krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid

VARSTVO UPORABNIKOV
8. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za posamezno ali
več gospodarskih javnih služb lahko ustanovi Svet uporabnikov
Občine Kobarid, ki ga ustanovi občinski svet.
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti
in pravice sveta uporabnikov se določijo v aktu o njegovi
ustanovitvi.

1. člen
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih
skupnosti in volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Kobarid.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

ŠTEVILO ČLANOV IN VOLILNE ENOTE

9. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo oziroma na novo
sprejmejo ustrezni odloki o načinu izvajanja posamezne go‑
spodarske javne službe.

2. člen
Določi se naslednje število članov svetov krajevnih sku‑
pnosti, volilne enote v posamezni krajevni skupnosti in število
članov svetov krajevne skupnosti, ki se volijo v posamezni
volilni enoti:

KRAJEVNA
SKUPNOST

Število članov
sveta krajevne
skupnosti

Borjana ‑ Podbela

6

Breginj

6

Volilne enote
v krajevni skupnosti

SPLOŠNA DOLOČBA

Naselja oziroma ulice v volilni enoti

1. Borjana

Borjana

Število članov
sveta krajevne
skupnosti, ki se
volijo v volilni enoti
3

2. Podbela

Podbela

3

1. Breginj

Breginj

2

2. Sedlo

Sedlo

1

Homec

Drežnica

Idrsko

7

5

3. Stanovišče

Stanovišče

1

4. Logje

Logje

1

5. Robidišče

Robidišče

1

1. Drežnica

Drežnica

3

2. Drežniške Ravne
in Jezerca

Drežniške Ravne

2

3. Koseč

Koseč

1

4. Magozd

Magozd

1

1. Idrsko
2. Mlinsko

Idrsko
Mlinsko

3
2

Jezerca
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KRAJEVNA
SKUPNOST
Kobarid

Število članov
sveta krajevne
skupnosti
8

Št.

Volilne enote
v krajevni skupnosti
1. Kobarid 1

2. Kobarid 2

Kred ‑ Staro selo

4

Ladra - Smast ‑
Libušnje

7

Livek

5

Trnovo ob Soči
Vrsno ‑ Krn

5
3

3. Svino
4. Sužid
1. Kred
2. Robič
3. Staro selo
4. Potoki
1. Ladra
2. Smast
3. Libušnje
1. Livek

1. Trnovo ob Soči
1. Vrsno
2. Krn
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Naselja oziroma ulice v volilni enoti

Ulice v naselju Kobarid:
Gregorčičeva ul. 1‑69
Krilanova ul. 1‑24
Markova ul. 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18
Milanova ul. 1‑12
Pot na Gradič 1‑8
Trg svobode 6‑17
Ulica Franca Volariča 1‑9
Goriška cesta 1, 3, 5, 5a, 5b, 7, 9
Manfredova ul. 1‑17a
Šarfova ul. 2‑20
Volaričeva ul. 9, 11, 15, 17, 19, 23
Ulica Sergeja Mašera 1‑56
Ulice v naselju Kobarid:
Goriška cesta 2, 2a, 2b, 2c, 4, 6, 6a, 6b, 6c, 8
Pri malnih 1‑70
Markova ul. 1, 1a, 3, 5, 7, 7a
Mučeniška ul. 1‑27
Stresova ul. 1‑24
Ulica Janka Uršiča 1, 2, 3, 8
Volaričeva ul. 6, 8, 10, 12, 16, 22, 28
Mateličeva ul. 1‑6
Trg svobode 1, 1a, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 4b
Svino
Sužid
Kred
Robič
Staro selo
Potoki
Ladra
Smast
Libušnje
Livek
Avsa
Perati
Livške Ravne
Jevšček
Trnovo ob Soči
Vrsno
Krn

KONČNI DOLOČBI
3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Kobarid (Uradni list RS, št. 63/98),
– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta kra‑
jevne skupnosti Borjana ‑ Podbela (Uradni list RS, št. 63/98),
– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Vrsno (Uradni list RS, št. 17/96),
– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Trnovo ob Soči (Uradni list RS, št. 17/96),
– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Ladra - Smast ‑ Libušnje (Uradni list RS,
št. 17/96),
– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Idrijsko (Uradni list RS, št. 17/96),
– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Drežnica (Uradni list RS, št. 17/96),

Stran
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Število članov
sveta krajevne
skupnosti, ki se
volijo v volilni enoti
3

3

1
1
1
1
1
1
3
3
1
5

5
2
1

– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Breginj (Uradni list RS, št. 17/96),
– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sveta
krajevne skupnosti Livek (Uradni list RS, št. 17/96) in
– Sklep o določitvi volilne enote za volitve članov Sve‑
ta krajevne skupnosti Kred ‑ Staro selo (Uradni list RS,
št. 17/96).
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/10
Kobarid, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.
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Pravilnik o oddajanju nepremičnega
premoženja Občine Kobarid v najem

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji
dne 22. 4. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju nepremičnega premoženja
Občine Kobarid v najem
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se ureja oddajanje nepremičnega
premoženja Občine Kobarid, ki ga začasno ne potrebuje noben
uporabnik, v najem.
(2) Pravilnik se smiselno uporablja tudi za oddajo kme‑
tijskih zemljišč v lasti Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina)
v zakup.
2. člen
(1) Gospodarjenje in upravljanje z nepremičnim premože‑
njem je v pristojnosti občinske uprave občine.
(2) Občinska uprava občine vodi register sklenjenih naje‑
mnih in zakupnih pogodb.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov na‑
menjenih poslovni dejavnosti, ki so praviloma gradbena celota
in imajo skupen vhod,
– za posebni prostor se štejejo dvorane, sejne sobe ipd.,
ki se praviloma v najem oddajajo po dnevih oziroma urah,
– za garažo se šteje prostor namenjen parkiranju prevo‑
znega sredstva, ne glede ali gre za odkrito ali pokrito parkiri‑
šče.
2. POSTOPEK ODDAJE V NAJEM
4. člen
Pri oddajanju nepremičnega premoženja v najem se upo‑
števajo pogoji in postopek, ki jih določata Zakon o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (v nadaljevanju: zakon)
ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (v
nadaljevanju: uredba).
5. člen
Postopek za oddajo v najem se začne na podlagi vloge
stranke ali na pobudo upravljavca nepremičnine.
6. člen
Oddaja nepremičnega premoženja v najem se izvede na
podlagi ene izmed naslednjih metod:
– javna dražba,
– javno zbiranje ponudb,
– neposredna pogodba.
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9. člen
Če ta pravilnik ne določa drugače, se nepremičnina odda
v najem s sklenitvijo najemne pogodbe.
1. Oddaja poslovnih prostorov
10. člen
Najemna pogodba o oddaji poslovnih prostorov v najem
mora poleg obveznih sestavin, ki jih določa uredba, vsebovati
tudi:
– podatek o lokaciji poslovnega prostora,
– podatek o dejavnosti, ki se bo opravljala v poslovnem
prostoru,
– določila o uporabi skupnih delov in naprav,
– določilo o trajanju najemnega razmerja,
– odpovedni rok,
– način podaljšanja pogodbenega razmerja.
11. člen
Pred prevzemom poslovnega prostora v najem in ob
predaji (vračilu) izpraznjenega poslovnega prostora se sestavi
zapisnik, v katerem se popiše stanje prostora in opreme.
12. člen
Z najemno pogodbo se najemnika zaveže:
– da najeti poslovni prostor uporablja kot dober gospodar,
– da najeti poslovni prostor vzdržuje v skladu s standardi
vzdrževanja,
– da je v primeru nujnega popravila najetega poslovnega
prostora to dolžan takoj sporočiti občini oziroma upravniku
nepremičnine, vendar najkasneje v treh dneh,
– da je dolžan sam odpraviti oziroma povrniti vso škodo v
poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki jo je povzročil sam,
– da krije stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja,
– da je po prenehanju najema dolžan poslovni prostor
s ključi vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzel, upoštevajoč
normalno rabo.
2. Oddaja posebnih prostorov
13. člen
Posebni prostori se v skladu z njihovim namenom pravi‑
loma oddajajo v najem po dnevih oziroma urah.
14. člen
(1) Župan lahko sprejme splošne pogoje oddajanja poseb‑
nih prostorov v najem, ki se objavijo na spletni strani občine.
(2) Splošni pogoji iz prejšnjega odstavka zavezujejo vse
najemnike posebnih prostorov, ne glede na to, ali so zavezani
za plačilo najemnine.
15. člen
(1) Vloga za najem posebnih prostorov se vloži na občini
praviloma 14 dni pred njihovim koriščenjem.
(2) V primeru, da se za najem posebnih prostorov naje‑
mnina ne zaračunava, izda občinska uprava v roku treh dni
vlagatelju soglasje za najem posebnih prostorov.
(3) V primeru, da se za najem posebnih prostorov najemni‑
na zaračunava, se z vlagateljem sklene najemna pogodba.

7. člen
V primeru oddaje nepremičnega premoženja v najem na
podlagi metode javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb vodi
postopek oddaje tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.

16. člen
(1) V primeru, ko je za isti termin vloženih več vlog za
najem istega posebnega prostora, imajo praviloma prednost:
– prireditve občinskega pomena,
– prireditve domicilnega kulturnega društva.
(2) Glede na specifike posameznih prireditev, srečanj
oziroma izobraževanj lahko prioritetni vrstni red najema določi
pristojna služba občinske uprave.

8. člen
Za oddajo istovrstnih nepremičnin v najem v skladu s
sprejetim cenikom se lahko pripravi enotni posamični pro‑
gram.

17. člen
Po končani prireditvi oziroma izobraževanju je najemnik
dolžan za seboj pospraviti opremo, ki jo je uporabil, in poravnati
vso škodo, ki je nastala v času najema prostorov.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

38 / 14. 5. 2010 /

Stran

5397

18. člen
Župan lahko za pomoč pri izvajanju tehničnih nalog pri
prireditvah občinskega pomena, dobrodelnih in humanitarnih
prireditvah odredi pomoč režijskega obrata občine.

26. člen
Funkcionalna zemljišča in javne površine se praviloma
oddajo v najem za dobo enega leta oziroma za čas trajanja
poletne sezone.

19. člen
(1) Namenskost prostorov Kulturnega doma po dejav‑
nosti je:
1. dvorana – izvajanje kulturnih in drugih prireditev, kine‑
matografska dejavnost, izvajanje kongresov in drugih podobnih
srečanj;
2. prostori v zaodrju (soba za rekvizite, garderobe za
nastopajoče) – za shranjevanje rekvizitov in pripravo nasto‑
pajočih;
3. avla – galerijska dejavnost in druge prireditve;
4. podstrešni del – kinooperativna infrastruktura;
5. sanitarije;
6. poslovni prostori.
(2) Dvorana in pripadajoči prostori se uporabljajo tudi za
redno delo (vaje in priprave) ljubiteljske kulture v občini.

27. člen
Zelenjavni vrt na dislocirani lokaciji se praviloma odda v
najem z neposredno pogodbo, pri čemer ima prednost dose‑
danji najemnik takega vrta.

20. člen
Namenskost prostorov Doma Andreja Manfrede po de‑
javnosti je:
1. dvorana – izvajanje kulturnih in drugih prireditev, izo‑
braževanja, galerijske dejavnosti, kongresov, seminarjev, de‑
lavnic in drugih podobnih srečanj;
2. sanitarije;
3. poslovni prostori.
3. Oddaja garaž
21. člen
(1) Garaže, ki so bile zgrajene za potrebe uporabnikov
posameznih zgradb, se praviloma oddajo v najem z neposre‑
dno pogodbo.
(2) Prednost pri najemu imajo upravičenci, ki so najemniki
stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine.
(3) V primeru, da garaže ostanejo nezasedene, se lahko
oddajo v najem tudi drugim osebam.
22. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za garaže, ki so
sestavni del posameznih stanovanj ali poslovnih prostorov.
23. člen
Najemnik garaže le‑te ne sme oddajati v podnajem.
4. Oddaja zemljišč in gospodarskih objektov
24. člen
Funkcionalna zemljišča k stanovanjskemu in poslovnemu
objektu se praviloma oddajo v najem z neposredno pogodbo
uporabniku tega stanovanjskega oziroma poslovnega objekta.
25. člen
Javne površine, ki se uporabljajo za letni vrt gostinskega
lokala oziroma razstavni prostor trgovine in ostalih gospodar‑
skih dejavnosti, se praviloma oddajo v najem z neposredno
pogodbo lastniku oziroma najemniku tega gostinskega lokala
ali trgovine oziroma izvajalcu druge gospodarske dejavnosti.

28. člen
Kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup v skladu s pogoji
in po postopku, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih.
29. člen
Gospodarski objekti se praviloma oddajo v najem z nepo‑
sredno pogodbo, pri čemer ima prednost dosedanji najemnik
takega gospodarskega objekta.
3. VIŠINA NAJEMNINE
30. člen
(1) Cenik najemnine za poslovne prostore, posebne pro‑
store, garaže in zemljišča sprejme občinski svet občine.
(2) Cenik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani občine.
31. člen
(1) V upravičenih primerih lahko najemnik oziroma zaku‑
pnik pisno zaprosi za znižanje najemnine oziroma zakupnine.
Prošnja, ki se vloži na občini, mora biti utemeljena.
(2) Šteje se, da gre za upravičen primer:
– kadar najemnik poslovnega prostora ne more opravljati
dejavnosti zaradi bolezni, ki je daljša od 60 dni, če opravlja v
poslovnem prostoru dejavnost sam kot edini zaposleni,
– za čas adaptacije poslovnega prostora, s predhodnim
pisnim soglasjem najemodajalca in v okviru terminskega plana
izvajanja del,
– kadar gre za najem oziroma zakup nepremičnine na
demografsko ogroženem delu občine,
– kadar gre za zakup kmetijskega zemljišča na obmo‑
čju, kjer se še posebej spodbuja ohranjanje oziroma oživitev
kmetijstva,
– kadar gre za najem gospodarskega objekta, ki je v sla‑
bem stanju (npr. slaba streha).
(3) Najemnina oziroma zakupnina se na podlagi prošnje
lahko zniža do največ 50 odstotkov. Znižanje najemnine s
sklepom odobri župan. V sklepu se navede odstotek znižanja
in višina znižane najemnine oziroma zakupnine.
1. Najemnina za poslovne prostore
32. člen
Izhodiščna mesečna najemnina za poslovne prostore je
izražena v EUR/m2 in se določi glede na:
– lokacijo, na kateri se poslovni prostor nahaja,
– dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru.

Lokacija 1
1. Trg svobode, Kobarid

Lokacija 2
1. Mučeniška ulica, Kobarid

2. Volaričeva ulica, Kobarid
3. Gregorčičeva ulica, Kobarid
4. Markova ulica, Kobarid

2. Goriška cesta, Kobarid
3. Stresova ulica, Kobarid
4. Krilanova ulica, Kobarid
5. Milanova ulica, Kobarid
6. Pot na gradič, Kobarid

33. člen
Lokacije, na katerih se nahajajo poslovni prostori so:
Lokacija 3
1. ulice v naselju Kobarid, ki niso
vključene pod lokacijo 1 in 2
2. Idrsko, Mlinsko
3. Vrsno, Libušnje, Ladra, Smast
4. Drežnica, Drežniške Ravne
5. Magozd, Jezerca, Koseč
6. Livek, Livške ravne, Jevšček, Perati
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Lokacija 2

Lokacija 3
7. Svino, Sužid
8. Staro selo, Robič, Kred, Potoki, Borjana,
Sedlo, Homec, Stanovišče, Podbela,
Breginj, Logje, Robidišče
9. Trnovo ob Soči

34. člen
(1) Dejavnosti, ki se opravljajo v poslovnem prostoru, se
razvrščajo v naslednje skupine:
Skupina A:
banke
denarni zavodi (zavarovalnice,
borzne hiše)
finančni servis, marketing in
informacijski servisi

Skupina B:
trgovina z živili
pisarniške dejavnosti

Skupina C:
proizvodne dejavnosti
osebne storitve

tiskarstvo, založništvo,
fotokopiranje

storitvene in obrtne delavnice

fine obrti plemenitih kovin
gostinski lokali, hoteli, igralnice

živilske obrti
storitve infrastrukturnih
sistemov
turistične in prevozniške
dejavnosti
terciarne dejavnosti:
komisionarske, posredniške
dejavnosti
profitne izobraževalne
dejavnosti
trgovine z neživili

servisne delavnice
fotoateljeji

intelektualne storitve (odvetniki,
notarji)
agencijski posli

profitne zdravstvene
dejavnosti (samoplačniške)
servisi za osebno porabo in
investicije (agencije, svetova‑
nje, inženiring, ekonomske in
propagandne storitve)

(2) Če se v poslovnem prostoru opravlja več dejavnosti,
se pri oblikovanju višine najemnine upošteva dejavnost, ki
spada v višjo skupino.
35. člen
(1) Najemnik poslovnega prostora plačuje mesečno na‑
jemnino za tekoči mesec, in sicer do 15. v mesecu, razen v
primerih, ko je to drugače dogovorjeno z najemno pogodbo.
(2) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti.
2. Najemnina za posebne prostore
36. člen
(1) Višina najemnine za posebne prostore se določi glede
na prostor, ki se najema, njegovo namenskost in čas najema.
(2) Poleg najemnine se s cenikom lahko določi tudi pa‑
všalni znesek materialnih stroškov, ki jih je dolžan kriti najemnik
posebnega prostora.
37. člen
Najemnina za posebne prostore se ne zaračunava za:
1. prireditve občinskega pomena, tj. prireditve, katerih
organizator je občina oziroma so v občinskem interesu,
2. dobrodelne in humanitarne prireditve, ki imajo prost
vstop,
3. kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna sre‑
čanja oziroma izobraževanja, ki jih organizirajo in izvajajo or‑
ganizacije iz občine in nimajo kotizacije.

čaja,

38. člen
Najemnina za posebne prostore se zaračunava za:
1. komercialne prireditve in prireditve sorodnega zna‑

specializirane trgovine osnovne
oskrbe na drobno
skladiščenja

Skupina D:
javne svetovalne službe
izobraževanje in raziskovalne
dejavnosti
kulturne, umetniške, športne,
izobraževalne, in podobne
dejavnosti
varovanje kulturnih dobrin
zdravstveno in socialno varstvo
ter varstvo mladine
razstavni saloni
politične stranke

garaže in parkirišča

krajevne skupnosti

državni organi

društva in humanitarne
organizacije

2. kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna sre‑
čanja oziroma izobraževanja, ki jih izvajajo in organizirajo or‑
ganizacije, ki niso iz občine in nimajo kotizacije,
3. kongrese, seminarje, delavnice in druga podobna sre‑
čanja ali izobraževanja, ki imajo kotizacijo.
39. člen
(1) Vsem društvom in političnim strankam, registriranim
na območju občine, ter javnim zavodom občine se dvorana
odstopi enkrat letno brezplačno, ne glede na to, ali se vstopnina
zaračunava ali ne.
(2) Za sestanke društev, političnih strank in javnih zavo‑
dov iz občine se brezplačno zagotovi uporaba pisarne.
3. Najemnina za garaže
40. člen
(1) Mesečna najemnina za garaže je izražena v
EUR/enoto.
(2) Najemnik garaže plačuje mesečno najemnino za te‑
koči mesec, in sicer do 15. v mesecu, razen v primerih, ko je to
drugače dogovorjeno z najemno pogodbo.
(3) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti.
4. Najemnina za zemljišča in gospodarske objekte
41. člen
(1) Mesečna najemnina za zemljišča in javne površine je
izražena v EUR/m2.
(2) Najemnik zemljišč in javnih površin plačuje mesečno
najemnino za tekoči mesec, in sicer do 15. v mesecu, razen v
primerih, ko je to drugače dogovorjeno z najemno pogodbo.
(3) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti.

Uradni list Republike Slovenije
42. člen
(1) Letna zakupnina za kmetijska zemljišča je izražena
v EUR/ha.
(2) Zakupnik kmetijskih zemljišč plačuje letno zakupnino
za tekoče leto, in sicer do konca koledarskega leta, razen v
primerih, ko je to drugače dogovorjeno z zakupno pogodbo.
(3) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti.
43. člen
(1) Mesečna najemnina za gospodarske objekte je izra‑
žena v EUR/m2.
(2) Najemnik gospodarskega objekta plačuje meseč‑
no najemnino za tekoči mesec, in sicer do 15. v mesecu,
razen v primerih, ko je to drugače dogovorjeno z najemno
pogodbo.
(3) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti.
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45. člen
Najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo
tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka pogodbeno dogo‑
vorjenega roka.
46. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list
RS, št. 80/03).
(2) Ceniki, sprejeti na podlagi pravilnika iz prejšnjega
odstavka, ostanejo v veljavi do sprejetja novih.
47. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/10
Kobarid, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

1889.

Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč
družini na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
23/07 – popr., 41/07 – popr. in 114/06 ZUTPG), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih sto‑
ritev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in
7/10) in 37. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 51/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji
dne 22. 4. 2010 sprejel

5399

SKLEP
o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč
družini na domu
I.
Občinski svet Občine Kobarid daje soglasje k ceni stori‑
tve pomoč družini na domu, ki jo na območju Občine Kobarid,
izvaja Center za socialno delo Tolmin.
Cena storitve pomoč družini na domu znaša za uporab‑
nika 2,52 EUR/bruto.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja do spremembe.
Št. 122-12/07
Kobarid, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
(1) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za poslovne
prostore, ki jih oddajajo v najem krajevne skupnosti, javne
ustanove in podjetja v večinski lasti občine.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi
za oddajo zaklonišč, kioskov, stojnic in drugih javnih površin
za opravljanje poslovnih in drugih dejavnosti, če to ni urejeno
v kakšnem drugem občinskem predpisu.

Stran

1890.

Sklep o cenah prostorov

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09) in 29., 41. ter 42. člena Pravilnika o oddajanju
nepremičnega premoženja Občine Kobarid v najem (Uradni list
RS, št. 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 31. redni seji
dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
I.
Potrdi se naslednje cene najema poslovnih prostorov:
eur/m2/mesec
Dejavnost

Lokacija 1

Lokacija 2

Lokacija 3

A

7,50

6,10

5,00

B

6,10

5,00

3,10

C

4,90

3,10

2,10

D

3,10

2,40

1,90

II.
Potrdi se naslednje cene najema posebnih prostorov:
eur/enoto
Kulturni dom
čas najema
do 4 ure
do 8 ur
nad 8 ur
materialni stroški
do 4 ure
do 8 ur
nad 8 ur

dvorana
188,60
235,80
282,90

avla
47,20
70,70
94,30

23,60
35,40
47,20

brezplačno

Dom Andreja
Manfrede
dvorana
94,30
117,90
141,50
9,40
16,50
23,60

III.
Potrdi se naslednje cene najema garaž:
eur/enoto/mesec
garaže
pokrita parkirišča – boksi
odprta parkirišča – boksi

46,20
29,40
20,80
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IV.
Potrdi se naslednje cene najema zemljišč in gospodarskih
objektov:
eur/m2/mesec
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu
objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna pot,
zelenica, sadovnjak, zelenjavni vrt …)
funkcionalno zemljišče k poslovnemu objektu
(parkirišče, dostopna pot, zelenica …)
funkcionalno zemljišče in zemljišče, na kate‑
rem stoji kiosk
javna površina, ki se uporablja za letni vrt go‑
stinskega lokala oz. razstavni prostor trgovine
in ostalih gospodarskih dejavnosti
1. april–31. oktober
ostali čas
zelenjavni vrt na dislocirani lokaciji
gospodarski objekt
stavbno zemljišče

0,50
1,30
2,10

2,80
1,90
0,50
0,10
0,10
eur/ha/leto

8.
9.
10.
11.

njiva
travnik
pašnik
ostalo (gozdni robovi, brežine …)

100,00
50,00
10,00
5,00

V.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/10
Kobarid, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

1891.

Sklep o ceniku uporabe tržnice

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09) in 26., 27. in 28. člena Tržnega reda tržnice Ko‑
barid (Uradni list RS, št. 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid
na 31. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ceniku uporabe tržnice
CENIK UPORABE TRŽNICE
in dodatno
z rezervacijo (do 8.00 zjutraj)
88,4 eur
5,2 eur/dan
letno
65,5 eur
5,2 eur/dan
maj–oktober
8,0 eur/dan

brez rezervacije

V ceno je vključen DDV
Plačila se izvršijo v računovodstvu občinske uprave, kontrolo
nad plačili vrši medobčinska redarska služba.
Cenik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-9/10
Kobarid, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

KOPER
1892.

Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Koper

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

RAZGLAŠAM
ODLOK
o razveljavitvi Odloka o spremembah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Koper
Št. 014‑3/2010
Koper, dne 11. maja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 –
odločba US in 79/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 11. maja 2010 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o spremembah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Koper
1. člen
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega za‑
voda Zdravstveni dom Koper (Uradni list RS, št. 24/10) se
razveljavi.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2010
Koper, dne 11. maja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sull’abrogazione del Decreto sulle modifiche
al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico
Casa di sanità di Capodistria
N. 014‑3/2010
Capodistria, 11 maggio 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Uradni list Republike Slovenije
Visti l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gaz‑
zetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Testo unico ufficiale 2, 27/08
– Sentenza della Corte Costituzionale, 76/08, 100/08 – Sen‑
tenza della Corte costituzionale, 79/09, 14/10 – Sentenza della
Corte Costituzionale) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e
29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 in 39/08),
il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella
seduta del 11 maggio 2010, ha approvato il

DECRETO
sull’abrogazione del Decreto sulle modifiche
al Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico
Casa di sanità di Capodistria
Articolo 1
È abrogato il Decreto sulle modifiche al Decreto sulla
fondazione dell’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria
(Gazzetta Ufficiale della RS nn. 21/10).
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 014‑3/2010
Capodistria, 11 maggio 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

1893.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Koper

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

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Koper
Št. 014‑3/2010
Koper, dne 11. maja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08, 23/08, 58/08 in 77/08), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09,
14/10 – odločba US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 11. maja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Koper
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Koper (Uradne objave, št. 17/99, 27/00 in 10/03, v nadaljeva‑

Št.
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Stran

5401

nju: Odlok) se besedilo prvega odstavka 6. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
J/62.010
J/62.020
J/62.030
J/62.090
J/63.110
J/63.120
L/68.320
M/69.200
M/70.220
Q/86.210
Q/86.220
Q/86.230
Q/86.909

Računalniško programiranje
Svetovanje o računalniških napravah
in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
dejavnost
Zobozdravstvena dejavnost
Druge zdravstvene dejavnosti.«

2. člen
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»Svet zavoda šteje trinajst (13) članov in ga sestavljajo:
– sedem predstavnikov ustanoviteljice,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki zavarovancev ali drugih uporabnikov.«
3. člen
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Direktor zdravstvenega zavoda mora imeti visoko stro‑
kovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj. Direktor
zavoda ali strokovni vodja ali namestnik direktorja mora obvla‑
dati italijanski jezik.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti.
12. člen se črta.

4. člen

PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Organi, pristojni za imenovanje dodatnih članov sveta
zavoda, morajo pričeti s postopkom imenovanja sveta zavoda
v skladu s tem Odlokom takoj po uveljavitvi tega Odloka, svet
zavoda pa mora biti oblikovan v skladu s tem Odlokom najka‑
sneje v roku 30 dni od uveljavitve tega Odloka.
Novo imenovanim članom sveta zavoda izteče mandat
istočasno z iztekom mandata sedanjim članom sveta zavoda.
Svet zavoda mora v roku 90 dni po uveljavitvi tega Odloka
sprejeti novi Statut zavoda v skladu z določili tega odloka. Do
sprejema novega Statuta zavoda v skladu s tem Odlokom, zavod
uporablja Statut in druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavi‑
tve tega Odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem Odlokom.
6. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-3/2010
Koper, dne 11. maja 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Stran
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Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000, 30/01 e 29/03, e
Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche al Decreto sulla fondazione
dell’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria
N. 014‑3/2010
Capodistria, 11 maggio 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti l’articolo 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale
della RS nn. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/2000 – ZPDZC, e
127/06 – ZJZP), l’articolo 9 della Legge sull’attività nel campo
della sanità (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 23/05 – Testo unico
ufficiale 2, 15/08, 23/08, 58/08 e 77/08), l’articolo 29 della Legge
sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – Te‑
sto unico ufficiale 2, 27/08 – Sentenza della Corte Costituzionale,
76/08, 100/08 – Sentenza della Corte costituzionale, 79/09, 14/10
– Sentenza della Corte Costituzionale) e l’articolo 27 dello Statuto
del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/2000,
30/01 e 29/03, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06 in
39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
nella seduta del 11 maggio 2010, ha approvato il

DECRETO
sulle modifiche al Decreto sulla fondazione
dell’ente pubblico Casa di sanità di Capodistria
Articolo 1
Nel Decreto sull fondazione dell’ente dell’ente pubblico
Casa di sanità di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 17/99,
27/2000 e 10/03; nel seguito: Decreto), il testo del primo com‑
ma dell’articolo 6 è modificato e recita come segue:
»Attività dell’ente:
J/62.010
J/62.020
J/62.030
J/62.090
J/63.110
J/63.120
L/68.320
M/69.200
M/70.220
Q/86.210
Q/86.220
Q/86.230
Q/86.909

Programmazione informatica
Consulenza in materia di hardware
e software
Gestione di impianti e sistemi informatici
Altre attività nel campo delle tecnologie
e dei servizi informatici
Elaborazione di dati e servizi correlati
Funzionamento di portali web
Gestione di immobili contro pagamento
od in base a contratto
Servizi di contabilità, ragioneria e revisione,
consulenza fiscale
Altri servizi di consulenza imprenditoriale
e manageriale
Servizio sanitario generico extraospedaliero
Servizio ambulatoriale specialistico extrao‑
spedaliero
Servizio odontoiatrico
Altri servizi sanitari.«

Articolo 2
Il testo del primo comma dell’articolo 8 è modificato e
recita come segue:
»Il consiglio dell’ente conta tredici (13) membri, di cui:
– sette rappresentanti del fondatore,
– tre rappresentanti dei dipendenti dell’ente,
– tre rappresentanti degli assistiti e altri utenti.«

Uradni list Republike Slovenije
Articolo 3
All’articolo 10 si aggiunge il seguente nuovo terzo comma:
»Il direttore dell’ente deve possedere un titolo di studio
d’istruzione superiore professionale, e avere minimo 5 anni
di anzianità di servizio. Per il direttore dell’ente o il dirigente
tecnico oppure il vicedirettore, è richiesta la padronanza della
lingua italiana.«
L’attuale comma terzo diventa comma quarto.
Articolo 4
L’articolo 12 del Decreto è depennato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 5
Gli organi preposti alla nomina dei membri addizionali
del consiglio dell’ente devono avviare la procedura di nomina
del consiglio dell’ente ai sensi del presente Decreto immedia‑
tamente dopo l’entrata in vigore dello stesso; l’istituzione del
consiglio dell’ente ai sensi del presente Decreto deve aver
luogo entro e non oltre i 30 giorni successivi all’entrata in vigore
dello stesso.
Il mandato dei membri neo nominati del consiglio dell’ente
scade contemporaneamente al mandato dei membri in carica
del consiglio dell’ente.
Entro i 90 successivi all’entrata in vigore del presente
Decreto, il consiglio dell’ente deve accogliere il nuovo Statuto
dell’ente nel rispetto delle disposizioni del presente Decreto.
Fino all’approvazione del nuovo Statuto dell’ente nel rispetto
del presente Decreto, l’ente applica lo Statuto e gli altri atti
generali vigenti il giorno di entrata in vigore del presente Dec‑
reto, tranne che nelle disposizioni che sono in contrasto con il
presente Decreto.
Articolo 6
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 014‑3/2010
Capodistria, 11 maggio 2010
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

MOZIRJE
1894.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mozirje za leto 2009

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin ZFO‑1
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), 29. in 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08
in 79/09), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 – ZJF) in 16. člena
Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski
svet Občine Mozirje na 30. redni seji dne 12. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje
za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje
za leto 2009, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2009 obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
7000 Dohodnina
703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremičnine
7031 Davki na premičnine
7032 Davki na dediščine in darila
7033 Davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku
in dividend ter presežkov prihodkov
nad odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
7111 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
7120 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
7130 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
7141 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
7300 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
7401 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
4000 Plače in dodatki

4.205.317,49
2.891.713,88
2.442.577,87
2.214.111,00
2.214.111,00
130.664,37
93.823,30
854,28
3.218,09
32.768,70
97.802,50
1.348,53
96.453,97
449.136,01
58.576,65
342,30
881,40
57.352,95
1.440,01
1.440,01
5.278,66
5.278,66
2.638,19
2.638,19
381.202,50
381.202,50
14.888,71
2.733,31

41

2.733,31
12.155,40
12.155,40
41.000,00
41.000,00
41.000,00
1.257.714,90
1.257.714,90
1.215.387,29
42.327,61
5.343.737,54
1.021.115,58
212.413,43
184.249,52

42
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4001 Regres za letni dopust
4002 Povračila in nadomestila
4003 Sredstva za delovno uspešnost
4005 Plače za delo nerezidentov
po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
4010 Prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno
zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
402 Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški in splošni material
in storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine
in zakupnine
4027 Kazni in odškodnine
4029 Drugi operativni odhodki
403 Plačila domačih obresti
4031 Plačila obresti od kreditov –
poslovnim bankam
4033 Plačila obresti od kreditov –
drugim domačim kreditodajalcem
409 Rezerve
4090 Splošna proračunska rezervacija
4091 Proračunska rezerva
4093 Sredstva za posebne namene
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska
nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje
socialne varnosti
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4131 Tekoči transferi v sklade
socialnega zavarovanja
4132 Tekoči transferi v javne sklade
4133 Tekoči transferi v javne zavode
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

Stran

5403

5.376,00
10.076,84
498,39
10.624,53
1.588,15
35.340,51
16.350,18
13.098,62
110,84
184,75
5.596,12
624.343,63
99.498,06
9.552,36
115.490,42
2.739,70
2.633,09
226.966,98
72.781,27
7.995,59
86.686,16
84.129,90
78.997,91
5.131,99
64.888,11
30.995,61
33.480,00
412,50
1.281.489,35
50.319,13
50.319,13
325.936,17
7.000,00
8.100,00
310.836,17
99.655,94
99.655,94
805.578,11
29.894,41
1.133,65
774.550,05
2.743.223,75
2.743.223,75

Stran
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4202 Nakup opreme
108.225,87
4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije
2.190.712,78
4205 Investicijsko vzdrževanje
in obnove
78.659,25
4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev
133.361,55
4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring
232.264,30
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
297.908,86
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
107.483,22
4310 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
99.748,86
4311 Investicijski transferi javnim
podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin
7.027,26
4314 Investicijski transferi
posameznikom in zasebnikom
707,10
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
190.425,64
4323 Investicijski transferi javnim
zavodom
190.425,64
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)
–1.138.420,05
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) –
(II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki brez
prihodkovod obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)
–1.055.171,55
III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) –
(40 + 41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
589.108,95
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil
od posameznikov in zasebnikov
0,00
V. DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.660.000,00
50 ZADOLŽEVANJE
1.660.000,00
500 Domače zadolževanje
1.660.000,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih
bankah
1.660.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
298.110,38
55 ODPLAČILA DOLGA
298.110,38
550 Odplačila domačega dolga
298.110,38
5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam
285.072,50

Uradni list Republike Slovenije
5503 Odplačila kreditov drugim
domačim kreditodajalcem
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

13.037,88
223.469,57
1.361.889,62
1.138.420,05
564,64

3. člen
Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini
223.469,57 €, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen
Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilan‑
ca stanja, so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2010
Mozirje, dne 12. aprila 2010
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

1895.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Mozirje

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 45/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena
Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, 11/07) je Občinski svet
Občine Mozirje na 30. redni seji dne 12. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
Občine Mozirje

za:

I.
V občinsko volilno komisijo Občine Mozirje se imenuje

– predsednico: Janja Port, Brezje 42, 3330 Mozirje,
– za namestnika predsednice: Jure Marjanovič, Prapro‑
tnikova ul. 6, 3330 Mozirje,
– za člana: Metod Rosc, Praprotnikova 21, 3330 Mozir‑
je,
– za namestnika člana: Miha Brodnik, Podvrh 27, 3330
Mozirje,
– za članico: Damjana Paulič, Šolska ulica 22, 3330
Mozirje,
– za namestnico članice: Marija Mutec, Praprotnikova
ul. 19, 3330 Mozirje,
– za članico: Blanka Plesec, Šolska ulica 12, 3330 Mo‑
zirje,
– za namestnico članice: Irena Bezovnik, Na Gradišču
20, 3330 Mozirje.
II.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine
Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.
III.
Volilna komisija se imenuje za štiri leta.
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IV.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2010
Mozirje, dne 12. aprila 2010
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

NOVO MESTO
1896.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Turistično
območje Ždinja vas

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtova‑
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) ter
30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne obči‑
ne Novo mesto dne 28. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Turistično območje
Ždinja vas
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) Območje načrtovanega »Turističnega območja Ždinja
vas« (NM/7‑OPPN‑a), za katerega je potrebno pripraviti Ob‑
činski podrobni prostorski načrt, se nahaja severno od Novega
mesta, neposredno nad zahodnim priključkom na avtocesto A2
Ljubljana–Obrežje in obsega približno 11,50 ha. Na zahodnem
in JZ delu območje meji na regionalno cesto R2 448 Karteljevo–
Otočec in posredno na avtocesto A2. Na severnem, vzhodnem
in jugovzhodnem delu območje obdaja odprti prostor značilnih
vinogradniških goric Kamenske in Trške gore. Na območju so v
naravi kmetijske površine in gozd gospodarskega pomena.
(2) Območje z okolico ponuja izjemne možnosti saj se z
vidika dostopnosti nahaja na zelo atraktivni lokaciji in s svojim
razvojnim potencialom veliko obeta. Možne so različne vrste tu‑
rističnih dejavnosti, ki se med seboj uspešno dopolnjujejo, kajti
cilj priprave OPPN je določitev pogojev za gradnjo turističnega
kompleksa, ki bo s svojo vsebino pomenil povečanje kvalitetne
turistične ponudbe v ožjem in širšem prostoru ter določitev
pogojev za komunalno opremo območja.
2. člen
(Okvirno območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta)
(1) Meja območja predvidenega OPPN je določena v Ob‑
činskem prostorskem načrtu MO NM (enota urejanja prostora
NM/7‑OPPN‑a). V območje urejanja so tako vključena zemlji‑
šča s parc. št.: 171, 175, 209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/9,
210/2, 210/3, 210/4, 212/1, 212/2, 215/1, 215/2, 2202/5, 227/2,
228, 229/1, 229/3, 229/4, 230/3, 230/4, 230/5, 234/4, 234/5,
vse k.o. Zagorica; 2528, 736/1, 736/5, 740, 741, 742/1, 742/2,
745, 751, 754, 756, 759, 766, vse k.o. Ždinja vas (parcele v
celoti oziroma njihovi deli).
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih
interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN
se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic

Št.

38 / 14. 5. 2010 /

Stran

5405

nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagoto‑
vijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve,
v skladu s prostorsko zakonodajo in določili 133. člena odloka
o OPN.
3. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o
OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora ter
programskih izhodišč, pridobljenih smernic in analize le‑teh ter
v skladu z veljavno zakonodajo v variantah.
(2) Strokovne rešitve se izdelajo v obsegu, vsebini in
obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN,
določene v prvem odstavku 3. člena pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega
načrta in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag – 60 dni
– izdelava širših strokovnih podlag z rešitvami navezav
na sosednja območja;
– izdelava drugih strokovnih podlag ter izhodišč za pripra‑
vo variantnih urbanističnih rešitev;
– izdelava najmanj treh variantnih urbanistično arhitektur‑
nih rešitev ter izbor najprimernejše rešitve.
2. Faza: izdelava osnutka OPPN – 30 dni po potrditvi
variante:
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag in
izbrane variantne rešitve;
– pri izdelavi osnutka OPPN izdelovalec preveri obsto‑
ječe informacije o stanju prostora z informacijami o stanju
gospodarske infrastrukture ter planih nosilcev gospodarske
javne infrastrukture, strokovne podlage in veljavne prostorske
in izdela strokovno rešitev, pri čemer se upošteva predpise za
izdelavo OPPN;
– pridobitev smernic NUP – 45 dni;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni
po prejetju smernic NUP:
– pregled in analiza smernic;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na
sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na od‑
borih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto.
4. Faza: sodelovanje javnosti:
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN – 7 dni po
dostavi gradiva s strani izdelovalca in najmanj 7 dni pred
začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti o javni
razgrnitvi in javni obravnavi;
– javna razgrnitev OPPN traja 30 dni;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave
in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč
do podanih pripomb in predlogov – 10 dni po dostavi pripomb
in predlogov s strani pripravljavca;
– sprejem stališč do pripomb – 15 dni.
5. Faza: izdelava predloga OPPN:
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči
do pripomb in predlogov – 15 dni po potrditvi stališč s strani
župana ter pridobitev mnenj NUP – 45 dni;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega
predloga OPPN – 15 dni po pridobitvi mnenj NUP;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega pre‑
dloga OPPN Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in
njegovim odborom v 2. obravnavi;
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– objava v Uradnem listu RS – 10 dni po sprejetju na
občinskem svetu;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega
akta – 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO‑1‑UPB1,
Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem
načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in
sprejema OPPN.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne za‑
deve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko‑
lje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo
mesto;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36,
Novo mesto;
5. Družba za avtoceste v RS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje;
6. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
8. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gub‑
čeva 15, Novo mesto;
9. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
10. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, Novo mesto;
11. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica
12, Novo mesto;
12. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade
11, Ljubljana;
13. Istrabenz plini d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Pod‑
bevškova ulica 10, Novo mesto;
14. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrež‑
ja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja
Novo mesto, Nov trg 7a, Novo mesto;
15. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne
zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1,
Novo mesto.
Drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemelje‑
ne potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena
ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktora‑
tu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim od‑
stavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od
prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena
ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V prime‑
ru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko
določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom
ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene pro‑
storske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od nave‑
denih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku
po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora,
bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt na‑
daljevala s postopkom priprave OPPN.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN v celoti financira Franc Rifelj s.p., Ždinja
vas 30, Novo mesto, ki v postopku priprave in izdelave OPPN
nastopa kot naročnik in investitor.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-6/2010
Novo mesto, dne 28. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

PUCONCI
1897.

Sklep o ceni najemnine za najete grobove

Na podlagi 44. člena Odloka o izvajanju gospodarske
javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje
pokopališča (Uradni list RS, št. 23/05) in 16. člena Statuta
Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB‑1) je Občinski
svet Občine Puconci na 31. seji dne 8. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o ceni najemnine za najete grobove
1. člen
Višina najemnine za posamezne vrste grobov v vseh
krajevnih skupnostih Občine Puconci je naslednja:
– enojni grob
– dvojni grob
– trojni grob
– otroški grob
– žarni grob

11,00 €
21,00 €
32,00 €
5,00 €
5,00 €.

V ceno najemnine je vračunan davek na dodano vre‑
dnost.
2. člen
Najemnina se poravna po položnici na podračun posa‑
mezne krajevne skupnosti. Položnice izstavi občinska uprava
oziroma pristojni organ za evidenco in izterjavo.
3. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje (urejanje) pokopališč in mrliških
vežic.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0032/2010
Puconci, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SLOVENSKE KONJICE
1898.

Odlok o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih
prometnih površin v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), tretjega odstavka 8. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP) in 16. člena Statuta Ob‑
čine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – UPB1 in
18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 34. redni
seji dne 29. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja rednega vzdrževanja
in organiziranja obnavljanja občinskih javnih
cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin
v Občini Slovenske Konjice
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organiziranje obnavljanja lokalnih cest in javnih poti se opravlja
kot koncesionirana dejavnost.
(2) Javna služba vzdrževanja prometnih površin, objektov
in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene
urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa
skozi naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih
površin) se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna
služba.
(3) Koncesijo za opravljanje javne službe iz prvega in
drugega odstavka tega člena podeljuje Občina Slovenske Ko‑
njice.
(4) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz
prvega in drugega odstavka tega člena se opravi na podlagi
javnega razpisa. Izbiro koncesionarja opravi občinska uprava
Občine Slovenske Konjice.
(5) Opravljanje javne službe rednega vzdrževanja in or‑
ganiziranja obnavljanja lokalnih cest iz prvega odstavka tega
člena in javne službe vzdrževanja drugih prometnih površin iz
drugega odstavka tega člena se izvaja na celotnem območju
Občine Slovenske Konjice.
(6) Opravljanje javne službe rednega vzdrževanja in orga‑
niziranja obnavljanja javnih poti iz prvega odstavka tega člena
se izvaja na območju posamezne krajevne skupnosti.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokal‑
ne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in organizi‑
ranja obnavljanja občinskih javnih cest in izbirne lokalne gospo‑
darske javne službe vzdrževanja prometnih površin, objektov
in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene
urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa
skozi naselja (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine
Slovenske Konjice.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno
dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se
uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne služ‑
be iz prvega člena tega odloka.
4. člen
(uporaba pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je
določen z zakonom, ki ureja javne ceste.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javna služba rednega vzdrževanja in organiziranja ob‑
navljanja občinskih javnih cest, ki obsega redno vzdrževanje in

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– redno vzdrževanje in organiziranje obnavljanja lokalnih
javnih cest;
– redno vzdrževanje in organiziranje obnavljanja javnih
poti;
– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi
naselja.
(2) Redno vzdrževanje in organiziranje obnavljana občin‑
skih javnih cest iz prve in druge alineje prvega odstavka tega
člena obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje lokalnih javnih cest in
javnih poti v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti
in prevoznosti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občin‑
skih javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev
prevoznosti občinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah
(v nadaljevanju: redno vzdrževanje občinskih javnih cest) in
– organiziranje vzdrževalnih del, ki se na občinskih javnih
cestah opravljajo v mejah cestnega sveta in v daljših časovnih
obdobjih zaradi izboljševanja in obnavljanja njihovih prometnih
in varnostnih lastnosti (v nadaljevanju: obnavljanje občinskih
javnih cest).
(3) Vzdrževanje drugih prometnih površin iz prvega od‑
stavka tega člena obsega vzdrževanje:
– odstavnih pasov, parkirišč in podobnih prometnih povr‑
šin, namenjenih odvijanju prometa v naselju;
– podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje v naselju;
– javne razsvetljave, semaforjev in druge prometne si‑
gnalizacije v naselju;
– kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnih postajališč.
1. Redno vzdrževanje občinskih javnih cest
in prometnih površin
7. člen
(redno vzdrževanje občinskih javnih cest
in drugih prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin izvaja koncesionar v skladu z izvedbenim
programom vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prome‑
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tnih površin v občini. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih
javnih cest in drugih prometnih površin v občini za prihodnje
leto pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev strokov‑
nim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni
del izvedbenega programa vzdrževanja občinskih javnih cest
in drugih prometnih površin v občini je ocena stroškov rednega
vzdrževanja. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto
se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih
prometnih površin obsega:
1. pregledniško službo,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje bankin,
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja,
5. redno vzdrževanje brežin,
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
7. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,
8. redno vzdrževanje vegetacije,
9. zagotavljanje preglednosti,
10. čiščenje cest in drugih prometnih površin,
11. redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in
naprav na drugih prometnih površinah,
12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij
vozil,
13. intervencijske ukrepe in
14. zimsko službo.
8. člen
(pregledniška služba)
(1) Pregledniška služba je dolžna nadzirati vsa dogajanja,
ki lahko vplivajo na občinsko javno cesto in promet na njej, ter
preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov občin‑
ske javne ceste in drugih prometnih površin.
(2) Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna
ali zavarovalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpi‑
sano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah
s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na
predpisani način ter jih enkrat mesečno posredovati strokovni
službi občine.
(3) O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so
v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega
prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja
in obvestiti strokovno službo občine in občinskega inšpektorja
za ceste, pri večjih kršitvah pa tudi policijo.
(4) Pregledniška služba opravlja preglede občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin najmanj enkrat tedensko. V ob‑
dobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lah‑
ko ogrožajo občinsko javno cesto ali promet na njej se pogostost
in obseg pregledov prilagodi razmeram. Pregled se opravi takoj,
ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost,
zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika.
(5) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat me‑
sečno pregledati cestne objekte in naprave, pri čemer je treba
preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabil‑
nost, funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost
prometa.
9. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni
del občinske javne ceste in drugih prometnih površin obsega
čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpa‑
nje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne
prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok,
stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje
s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da
je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih
površin se popravljajo z enakim materialom, iz katerega je
obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih
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vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškod‑
be začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.
10. člen
(redno vzdrževanje bankin)
Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti
ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati
odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji
kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in do‑
stopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne
naprave in ureditve na bankinah.
11. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)
Z območja občinske javne ceste mora biti omogočen od‑
tok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje
vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na
vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti
tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da
je z vseh sestavnih delov občinske javne ceste zagotovljeno
regulirano odvajanje vode.
12. člen
(redno vzdrževanje brežin)
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrže‑
vane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se
na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da
so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija,
zaščitne mreže ter druge naprave in ureditve za zadrževanje
nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno
učinkovito zavarovanje brežin in občinske javne ceste.
13. člen
(redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme)
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila
dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne
signalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Pro‑
metna signalizacija in oprema na občinskih javnih cestah ter
javna razsvetljava v naseljih morajo biti redno vzdrževani tako,
da je zagotovljeno brezhibno delovanje in vidnost ter da so
izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestnega prometa
in predpisov o prometni signalizaciji in opremi cest.
14. člen
(redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev)
(1) Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane
tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omo‑
gočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba
nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne
začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe.
(2) Posebne naprave in kontrolni sistemi, ki so vgrajeni
v občinsko javno cesto in so namenjeni urejanju in nadzoru
prometa, nadzoru nad stanjem ceste, meritvam, obveščanju,
telekomunikacijske naprave, energetski kabli, prezračevalne,
zaščitne in varnostne naprave ter ureditve in naprave na poči‑
vališčih, morajo biti vzdrževani v skladu z navodili in predpisi
za delovanje teh naprav.
15. člen
(redno vzdrževanje vegetacije)
Na površinah, ki so sestavni del občinske javne ceste, se
vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta
zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta
omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne
in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne
naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa,
ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah
izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacijo
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se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih
sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno uporabljati.
16. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in
pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagoto‑
vljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni
mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena
največja možna preglednost.
17. člen
(čiščenje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin)
Vsi sestavni deli občinskih javnih cest in drugih javnih
površin se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno
vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste
ter varovanje okolja.
18. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov ter objektov in naprav
na drugih prometnih površinah)
(1) Cestni objekti ter objekti in naprave na drugih prome‑
tnih površinah se redno vzdržujejo tako, da se na objektu ali
napravi in prostoru okoli objekta oziroma naprave pravočasno
ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na
stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ali naprave ter
varnost prometa.
(2) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov ter
objektov in naprav na drugih prometnih površinah sodi zlasti
čiščenje:
– prometnih površin in prometne opreme na objektu,
– prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
– ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov
objekta,
– naprav za odvodnjavanje,
– naplavin, nanosov in drugega materiala, ki lahko ogroža
objekt oziroma napravo ali promet, in popravila:
– poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam,
zalivanje razpok, rezkanje neravnin),
– posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih
objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, opravila zašči‑
tne plasti armature itd.),
– protikorozijske zaščite,
– hidroizolacije in odvodnjavanja,
– izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih kon‑
strukcij.
19. člen
(nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil)
Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase
in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, dolo‑
čenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja koncesionar
s sodelovanjem policije.
20. člen
(intervencijski ukrepi)
(1) Koncesionar je dolžan organizirati dežurno službo in
delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi
izrednih dogodkov na občinskih javnih cestah. O izvajanju in‑
tervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti
strokovno službo občine, kadar je ogrožen ali oviran promet,
pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz,
potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih
izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije, je koncesionar
dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire
na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi
katerih lahko pride do hujših poškodb občinske javne ceste in
večje materialne škode. Če to ni mogoče, je dolžan:
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– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prome‑
tno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste,
– vzpostaviti prevoznost ceste, če je to možno.
21. člen
(zimska služba)
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil,
potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih javnih cest in
varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopi‑
jo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo)
lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novem‑
bra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste
vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe,
ki ga pripravi koncesionar in ga posreduje v uskladitev strokov‑
nim službam občine do 1. septembra tekočega leta. Sestavi
del izvedbenega programa zimske službe za prihodnje leto
je ocena stroškov zimske službe. Izvedbeni program zimske
službe za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za
prihodnje leto.
(3) Z izvedbenim programom iz prejšnjega odstavka tega
člena se določijo zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgo‑
vornosti koncesionarja,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in
izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posi‑
panje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti
in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neu‑
godnih razmerah na cesti,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju
in prevoznosti cest.
Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega
obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske
službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo
na:
– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opre‑
me, posipnega materiala,
– pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne
prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih
kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi
zameti) in
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zim‑
ske službe.
(4) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpo‑
stavljeni in prometno nevarni deli cest posipajo proti poledici.
Mesta in način posipanja se določijo glede na geografsko-kli‑
matske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lo‑
kalne razmere. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja,
mora koncesionar namestiti dopolnilno prometno signalizacijo,
ki na to nevarnost opozarja.
(5) Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg in led je
dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za
posipanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne
naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri od‑
merjanju količin posipa je treba upoštevati količino topilnega
sredstva, ki je že na vozišču.
(6) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih jav‑
nih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi
razredi, v katere so občinske javne ceste razvrščene glede na
kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske
razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev občinskih javnih cest
po prednostnih razredih določi strokovna služba občine tako,
da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.
(7) Po koncu zimskega obdobja mora koncesionar s cest
odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno dopolnil‑
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no prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne
naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem
obdobju.

vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s pred‑
pisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.

2. Obnavljanje občinskih javnih cest

(obveznosti uporabnikov občinskih javnih cest
in drugih prometnih površin)

22. člen
(obnovitvena dela)
(1) Obnovitvena dela na cestah so zahtevnejša in obse‑
žnejša vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša
ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno glede na
stopnjo dotrajanosti ali poškodovanosti cest ter glede na potre‑
bo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, njihove
zaščite, zaščite okolja in varnosti prometa.
(2) Obseg obnovitvenih del na občinskih javnih cestah in
javnih površinah je sestavni del izvedbenega programa obnovi‑
tvenih del na občinskih javnih cestah, ki ga pripravijo strokovne
službe občine oziroma koncesionar v skladu s sklenjeno kon‑
cesijsko pogodbo. Če izvedbeni program obnovitvenih del na
občinskih javnih cestah sestavi koncesionar, ga mora posredo‑
vati strokovnim službam občine v uskladitev do 1. septembra
tekočega leta. Sestavni del izvedbenega programa obnovitvenih
del na občinskih javnih cestah je ocena stroškov obnovitvenih
del. Izvedbeni program obnovitvenih del na občinskih javnih
cestah za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za
prihodnje leto.
(3) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del vodi ko‑
misija, ki jo imenuje župan občine. Pregled in prevzem se opra‑
vljata v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, pri čemer
se smiselno uporabijo določila o tehničnih pregledih objektov
in izdaji uporabnega dovoljenja ter v skladu z določili pogodbe
o izvajanju del. Pri delu komisije, ki opravlja pregled in prevzem
obnovitvenih del, sodeluje tudi predstavnik koncesionarja.
3. Odvoz in hramba nepravilno parkiranih
in zapuščenih vozil
23. člen
(odvoz in hramba nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil)
(1) Pogoji in način odstranitve in hrambe nepravilno parki‑
ranih in zapuščenih vozil na območju občine so določeni z od‑
lokom občine, ki ureja ureditev cestnega prometa v občini in
odlokom, ki ureja ravnanje z zapuščenimi vozili.
(2) Za izvajanje storitev odvoza in hrambe nepravilno par‑
kiranih in zapuščenih vozil se koncesionarju dodeli javno poo‑
blastilo.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
24. člen
(evidence)
Koncesionar mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki
veljajo za področje izvajanja javne službe.

27. člen

Uporabnik občinske javne ceste oziroma druge prometne
površine mora pristojni strokovni službi občine sporočiti vsako
poškodbo ali spremembo na občinski javni cesti ali prometni
površini, ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa na občin‑
skih javnih cestah in drugih prometnih površinah v občini.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
28. člen
(viri financiranja storitev)
Koncesionar pridobiva sredstva za izvajanje javne službe
iz proračuna občine in drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE,
KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE,
KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
29. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo občinske jav‑
ne ceste. Občinske javne ceste so last občine ter del javne
lastnine.
(2) Občinske javne ceste sestavljajo:
– cestno telo,
– cestni objekti,
– naprave za odvodnjavanje cest,
– brežine cest,
– cestni svet,
– zračni prostor nad voziščem v višini 7 m,
– prometne površine zunaj vozišča, kot so: počivališča,
parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in
objekti za tehtanje in nadzor prometa,
– površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste,
– priključki na cesto v širini cestnega sveta,
– prometna signalizacija in prometna oprema,
– cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti
prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred
vplivi prometa na njej,
– naprave za evidentiranje prometa.
30. člen
(javno dobro)

25. člen
(javna obvestila in naznanila)
Koncesionar mora uporabnike občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin z naznanilom v sredstvih javnega ob‑
veščanja redno obveščati o stanju občinskih javnih cest in upo‑
rabnosti drugih prometnih površin.

(1) Občinske javne ceste in ostale prometne površine so
javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogo‑
če pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih
stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na občinski
javni cesti mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda
in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav,
plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena,
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA

26. člen
(pravice uporabnikov občinskih javnih cest
in drugih prometnih površin)

(nadzorni organ)

Občinske javne ceste in druge prometne površine so pro‑
metne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko

31. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojni občinski inšpektor za ceste in občinska uprava Občine
Slovenske Konjice.
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(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor
za ceste odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje
določb tega odloka.
(3) Pristojna služba občinske uprave Občine Slovenske
Konjice ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je
dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spošto‑
vati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
32. člen
(tehnični pravilnik)
Občinski svet na predlog strokovnih služb občinske upra‑
ve v skladu z določili tega odloka sprejme tehnični pravilnik
o izvajanju storitev javne službe, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
IX. KONČNA DOLOČBA
33. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
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Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09),
3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/0610, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09), 16. člena Statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 18/10) in 10. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih
službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 29/10)
je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 34. redni seji
dne 29. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin
v Občini Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokal‑
ne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin
(v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Slovenske
Konjice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določi:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
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– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja javne službe,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja‑
nje javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki
je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
– kazenske določbe,
– nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se
uporabljajo republiški predpisi, ki urejajo opravljanje javne
službe iz prvega člena tega odloka.
4. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo nasle‑
dnji pomen:
1. zelene javne površine so: javni parki; drevoredi, nasadi
in travnate površine (zelenice), ki se nahajajo ob javnih cestah
in poteh, pokopališčih in spomenikih; posamezne skupine
dreves in rastišča posameznih dreves, pomembnih za narav‑
no okolje; parkovno urejeni gozdovi; parkovno urejene vodne
brežine ter druge zelene javne površine določene s predpisi
občine.
2. utrjene javne površine so: utrjene poti in pešpoti; trgi
in tržnice; ter druge utrjene javne površine določene s predpisi
občine.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javno službo iz 1. člena tega odloka opravlja Javno
komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice (v nadaljevanju:
javno podjetje).
(2) Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem obmo‑
čju Občine Slovenske Konjice.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega:
– urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in
– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.
(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin iz prvega
odstavka tega člena obsega:
1. čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega:
– ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz od‑
padkov z utrjenih javnih površin,
– pranje utrjenih javnih površin,
– odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih
javnih površin,
– praznjenje košev za odpadke,
– protiprašno škropljenje makadamskih cestišč in poti,
– odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin ob
prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
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– vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in po
krovov,
– krpanje udarnih jam na javnih površinah;
2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev
za odpadke, klopi, stojal za kolesa, nosilcev za zastave, ke‑
mičnih WC-jev in drugih montažnih kabin ter druge podobne
sanitarne opreme;
3. vzdrževanje in upravljanje javnih sanitarij, ki obsega:
– urejanje, čiščenje in vzdrževanje objektov in opreme
javnih sanitarij,
– varovanje objektov in opreme javnih sanitarij,
– zagotavljanje redne oskrbe z energijo in vodo za ne‑
moteno obratovanje javnih sanitarij;
4. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin
v dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti
utrjenih javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in preho‑
dnosti utrjenih javnih površin;
5. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih
površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi izbolj‑
ševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih lastno‑
sti (v nadaljevanju: vzdrževanje utrjenih javnih površin).
(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin iz prvega
odstavka tega člena obsega:
1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki obse‑
ga:
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih po‑
vršin,
– redna košnja trave, obnavljanje, zalivanje in nega
travnatih površin ter zatiranje plevela,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci,
paraziti in poškodbami,
– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih
mej,
– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadome‑
ščanje bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje, vzdrževanje in zalivanje cvetličnih nasadov,
okrasnih rastlin v betonskih koritih in cvetličnih posodah,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objek‑
tov,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih
površin na območju zelenih površin,
– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih
tabel,
– pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,
– zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob
prireditvah v skladu s potrjenim programom občine;
2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih jav‑
nih površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi
izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin (v
nadaljevanju: vzdrževanje zelenih javnih površin).
(4) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje
z zastavami na javnih površinah, in sicer:
– nameščanje zastav na drogove na javnih površinah
v času praznikov in prireditev,
– vzdrževanje in nadomeščanje zastav.
1. Urejanje in čiščenje javnih površin
7. člen
(urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih površin)
Urejanje in čiščenje javnih površin iz 6. člena tega od‑
loka izvaja javno podjetje v skladu z izvedbenim programom
urejanja in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na območju
občine. Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi javno
podjetje in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam ob‑
čine do 1. septembra tekočega leta. Sestavni del izvedbenega
programa je ocena stroškov urejanja in čiščenja javnih povr‑
šin v občini. Izvedbeni program za prihodnje leto se uskladi
s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
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IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
8. člen
(evidence)
Javno podjetje mora voditi evidence v skladu s predpisi,
ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
9. člen
(javna obvestila in naznanila)
Javno podjetje mora uporabnike javnih površin v sredstvih
javnega obveščanja redno obveščati o stanju javnih površin
v občini ter omejitvah uporabe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
10. člen
(pravice uporabnikov javnih površinah v občini)
Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko
vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s pred‑
pisi, ki urejajo javne površine na območju občine.
11. člen
(obveznosti uporabnikov javnih površin)
Uporabnik javne površine mora pristojni strokovni službi
občine oziroma javnemu podjetju sporočiti vsako poškodbo ali
spremembo na javni površini, ki lahko vpliva na varno uporabo
javnih površin na območju občine.
12. člen
(prepovedi)
Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
– v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
– puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za
katere ni zagotovljen poseben prevoz.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
(viri financiranja storitev)
Javno podjetje pridobiva sredstva za izvajanje javne služ‑
be iz proračuna občine in drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE,
KI SO LAST OBČINE TER DEL JAVNE LASTNINE,
KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO, KI GA UŽIVA
14. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih
za izvajanje javne službe)
(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine
na območju občine. Javne površine so last občine ter del javne
lastnine.
(2) Občina vodi kataster javnih površin. Morebitne spre‑
membe v katastru javnih površin mora občina javiti javnemu
podjetju.
15. člen
(javno dobro)
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s pri‑
posestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni
površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda
in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav,
plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena,
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine
v občini.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČIL ODLOKA
16. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata
pristojna občinska inšpekcija in občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektor
odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb
tega odloka.
(3) Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadar‑
koli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.

IX. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
(prekrški)
(1) Z globo 400 € se kaznuje za prekršek pravna oseba ali
samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določilom 12. člena
tega odloka.
(2) Z globo 200 € se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 40 € se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje fizična oseba.

X. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 00700-0004/2010
Slovenske Konjice, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1900.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Pod goro

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 Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo, 18/10) je Občinski
svet Občine Slovenske Konjice na 34. redni seji dne 29. 4.
2010 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Pod goro
1. člen
(1) V 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izo‑
braževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro (Uradni list RS,
št. 109/08 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku
besedilo »Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po
osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij«, zamenja
z besedilom »Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovno‑
šolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja
naselja:«.
(2) Pred tem členom se spremeni naslov »4. Območje
zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb« v »4. Šolski
okoliš«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se po novem

glasi:

»I/56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/56.300 – strežba pijač,
J/58.190 – drugo založništvo,
J/62.020 – svetovanje o računalniških napravah in pro‑
gramih,
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalni‑
škimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejav‑
nosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
M/72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na podro‑
čju družboslovja in humanistike,
M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
N/74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja‑
nje na področju športa in rekreacije,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja‑
nje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol‑
njevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško upri‑
zarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/93.190 – druge športne dejavnosti in
R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas.«

glasi:

3. člen
(1) V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
»Svet zavoda šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev«.
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(2) Spremenijo se tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se
po novem glasijo:
»(1) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Ob‑
činski svet ustanovitelja.
(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 podružničnih šol enega predstavnika, iz cen‑
tralne šole pa dva predstavnika ter jih razrešijo oziroma odpo‑
kličejo 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.
(2) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavo‑
da 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 za‑
voda,
– 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 sprej‑
me 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 podružničnih šol.
(3) Predstavnika staršev voli svet staršev izmed kan‑
didatov, 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 imeno‑
vanj 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 ugota‑
vljanju izidov glasovanja, o postopkih in primerih, ko se volitve
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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 iz‑
tekom mandata pisno pozove pristojne organe oziroma volilno
telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo svoje predstav‑
nike v svet zavoda.
(6) Če svet zavoda ne izvede aktivnosti iz četrtega oziro‑
ma 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 de‑
lavcev, lahko predlagajo učiteljski zbor, sindikat ali najmanj
10% vseh delavcev posamezne volilne enote. Predlagatelji
oblikujejo pisni predlog kandidatov s pisnim soglasjem pre‑
dlaganega kandidata h kandidaturi ter s podpisom predla‑
gateljev.
(8) Volitve predstavnikov v svet zavoda so veljavne, če se
jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so
kandidati, ki dobijo največje število glasov volilnih upravičen‑
cev, ki se udeležijo volitev.
(9) Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je do‑
ločeno 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 gla‑
sov, se med njimi izbere kandidata, ki ima daljšo delovno dobo
v zavodu.
(11) Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opra‑
vljenih 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 za‑
vodu.«
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 zagotovlje‑
na 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 zapo‑
redne 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, skli‑
cati konstitutivno sejo sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda
vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novo‑
izvoljeni 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 man‑
dat 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 man‑
dat, ko se izteče mandat celotnega sveta.«
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8. člen
Doda se 16.d člen, ki se glasi:
»(1) Ko svet ugotovi, da je članu sveta prenehal man‑
dat, 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 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 me‑
secev.
(3) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določ‑
be 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‑
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 uteme‑
ljen predlog za razrešitev posameznega člana določenega volil‑
nega 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 za‑
voda. 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 razreši‑
tvi 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 poslo‑
vanja.
(2) Svet lahko zaseda, če je prisotna več kot polovica čla‑
nov in sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta.
(3) Sejo sveta praviloma sklicuje in vodi predsednik, v nje‑
govi odsotnosti 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
šole, 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
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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 poslovni‑
kom.
(7) Na način, določen v prejšnjem odstavku, svet določi
druga pravila odločanja (o predčasnem ali naknadnem gla‑
sovanju, 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 odso‑
tnosti, 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, predse‑
dnika 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‑
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 zade‑
ve, 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 zako‑
nitost dela zavoda.
(3) Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgo‑
voren za strokovnost dela zavoda.
(4) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po po‑
stopku, določenim z zakonom.«
12. člen
V 21. členu se tretji odstavek po novem glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
13. člen
V 28. členu se spremeni besedilo četrtega odstavka, ki
se po novem glasi:
»(1) Svet staršev v okviru nalog, določenih z zakonom in
drugimi predpisi, sprejema svoje odločitve na način in po postop‑
ku ter v rokih, določenih s predpisi oziroma akti poslovanja.«

glasi:

14. člen
V 34. členu se spremeni drugi odstavek, ki se po novem

»Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le
za opravljanje in razvoj dejavnosti.«
Tretji odstavek se črta.
15. člen
Spremeni se 36. 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,
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– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in dru‑
gimi predpisi.
(2) Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delov‑
nega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremlja‑
nje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omeje‑
no subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovi‑
telja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu
z zakonom in drugimi predpisi.
(4) Z lokalnimi skupnostmi iz katerih se usmerjajo otroci
v program izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi
potrebami, določenem v četrem odstavku 10. člena odloka,
skleneta ustanovitelj in javni zavod pogodbo, s katero se
urejajo medsebojne pravice in obveznosti.
(5) Pred tem členom se spremeni naslov poglavja, ki se
po novem glasi »Pravice in obveznosti«.«
16. člen
V 37. členu se v drugem odstavku črta besedna zveza
»družbenega razvoja«.
17. člen
Doda se nov 40.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.
(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 pred‑
pisov 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. 00700-0010/2010
Slovenske Konjice, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1901.

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

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 pre‑
čiščeno 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 Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 34. redni seji dne 29. 4. 2010 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Loče
1. člen
(1) V 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče (Uradni list RS,
št. 109/08 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku
besedilo »Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po
osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij«, zamenja
z besedilom »Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovno‑
šolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja
naselja:«.
(2) Pred tem členom se spremeni naslov »4. Območje
zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb« v »4. Šolski
okoliš«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se po novem

glasi:

»I/56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/56.300 – strežba pijač,
J/58.190 – drugo založništvo,
J/62.020 – svetovanje o računalniških napravah in pro‑
gramih,
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalni‑
škimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejav‑
nosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
M/72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na podro‑
čju družboslovja in humanistike,
M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
N/74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja‑
nje na področju športa in rekreacije,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja‑
nje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol‑
njevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško upri‑
zarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/93.190 – druge športne dejavnosti in
R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas.«

glasi:

3. člen
(1) V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
»Svet zavoda šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev«.
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(2) Spremenijo se tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se
po novem glasijo:
»(1) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje ob‑
činski svet ustanovitelja.
(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 podružničnih šol enega predstavnika, iz cen‑
tralne šole pa dva predstavnika ter jih razrešijo oziroma odpo‑
kličejo 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.
(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 za‑
voda,
– 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 sprej‑
me 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 podružničnih šol.
(3) Predstavnika staršev voli svet staršev izmed kan‑
didatov, 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
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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 iz‑
tekom mandata pisno pozove pristojne organe oziroma volilno
telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo svoje predstav‑
nike v svet zavoda.
(6) Če svet zavoda ne izvede aktivnosti iz četrtega oziro‑
ma 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 delav‑
cev, lahko predlagajo učiteljski zbor, sindikat ali najmanj 10%
vseh delavcev posamezne volilne enote. Predlagatelji obliku‑
jejo 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
kandidati, ki dobijo največje število glasov volilnih upravičen‑
cev, ki se udeležijo volitev.
(9) Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je do‑
ločeno 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 gla‑
sov, se med njimi izbere kandidata, ki ima daljšo delovno dobo
v zavodu.
(11) Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opra‑
vljenih 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 za‑
vodu.«
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 zagotovlje‑
na tajnost glasovanja.
(3) Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. 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, skli‑
cati konstitutivno sejo sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda
vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novo‑
izvoljeni 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 man‑
dat 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 man‑
dat, ko se izteče mandat celotnega sveta.«
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8. člen
Doda se 16.d člen, ki se glasi:
»(1) Ko svet ugotovi, da je članu sveta prenehal man‑
dat, 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 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 me‑
secev.
(3) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določ‑
be 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‑
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 uteme‑
ljen predlog za razrešitev posameznega člana določenega volil‑
nega 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 za‑
voda. 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 razreši‑
tvi 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 poslo‑
vanja.
(2) Svet lahko zaseda, če je prisotna več kot polovica čla‑
nov in sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta.
(3) Sejo sveta praviloma sklicuje in vodi predsednik, v nje‑
govi odsotnosti 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
šole, 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 od‑
stavkom, jo lahko skliče član sveta, če si za sklic seje pridobi
soglasje več kot polovice članov sveta, ali ravnatelja zavoda.
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(6) Svet zavoda določi način glasovanja pred začetkom
glasovanja o posamezni zadevi, če to ni urejeno s poslov
nikom.
(7) Na način, določen v prejšnjem odstavku, svet določi
druga pravila odločanja (o predčasnem ali naknadnem gla‑
sovanju, 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 odso‑
tnosti, 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, predse‑
dnika 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‑
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 zako‑
nitost dela zavoda.
(3) Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgo‑
voren za strokovnost dela zavoda.
(4) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po po‑
stopku, določenim z zakonom.«
12. člen
V 21. členu se tretji odstavek po novem glasi: »Pomočni‑
ka ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
13. člen
V 28. členu se spremeni besedilo četrtega odstavka, ki
se po novem glasi:
»(1) Svet staršev v okviru nalog, določenih z zakonom in
drugimi predpisi, sprejema svoje odločitve na način in po postop‑
ku ter v rokih, določenih s predpisi oziroma akti poslovanja.«
14. člen
V 34. 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 36. 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 dru‑
gimi predpisi.
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(2) Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delov‑
nega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremlja‑
nje 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 za‑
konom in drugimi predpisi.
(4) Pred tem členom se spremeni naslov poglavja, ki se
po novem glasi »Pravice in obveznosti«.«
16. člen
V 37. členu, se v drugem odstavku črta besedna zveza
»družbenega razvoja«.
17. člen
Doda se nov 40.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.
(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 predpi‑
sov 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. 00700-0008/2010
Slovenske Konjice, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1902.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec 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 pre‑
čiščeno 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 Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07
– uradno prečiščeno besedilo, 18/10) je Občinski svet Občine
Slovenske Konjice na 34. redni seji dne 29. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Slovenske Konjice
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-var‑
stvenega zavoda Vrtec Slovenske Konjice (Uradni list RS,
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št. 109/08 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvi, drugi, tretji
in četrti alineii črta beseda »vrtca«, doda se peta alineja, ki se
glasi:
»– enota Tepanje«.
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja, v kateri se
črta besedilo »Tepanje«.

glasi:

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se po novem

»I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/56.300 – strežba pijač,
J/58.190 – drugo založništvo,
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalni‑
škimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejav‑
nosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P/85.100 – predšolska vzgoja,
P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja‑
nje na področju športa in rekreacije,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja‑
nje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol‑
njevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško upri‑
zarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/93.190 – druge športne dejavnosti in
R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas.«
3. člen
(1) V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Svet zavoda vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev«.
(2) Spremenijo se četrti, peti in šesti odstavek, ki se po
novem glasijo:
»(1) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje ob‑
činski svet ustanovitelja.
(2) Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda
izmed delavcev po enotah in dislociranih oddelkih v sorazmer‑
nem delu glede na število zaposlenih delavcev ter jih odpokli‑
čejo po postopku, določenim s tem odlokom.
(3) Predstavnike staršev v svet zavoda volijo starši na
svetu staršev v sorazmernem delu glede na število otrok po
enotah (iz enot Tatenbach, Slomškova, Prevrat dva predstav‑
nika, ter iz enot Loče, Tepanje in dislociranih oddelkov v KS en
predstavnik) 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.
(2) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavo‑
da 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),
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– mu preneha delovno razmerje v zavodu,
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet za‑
voda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
(3) Predstavniku staršev preneha mandat, ko njegov otrok
preneha obiskovati vrtec in če ga svet staršev odpokliče ali
razreši.
(4) Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprej‑
me 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:
– enote Tatenbach,
– enote Slomškova,
– enote Prevrat,
– enote Tepanje in dislociranega oddelka v KS Špitalič,
– enote Loče in dislociranih oddelkov Žiče, Zbelovo, Jer‑
nej.
(3) Predstavnika staršev voli svet staršev izmed kan‑
didatov, 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 vprašanj, potrebnih za izvedbo
volitev v skladu z zakonom in tem sklepom.
(5) Predsednik sveta zavoda najkasneje 90 dni pred iz‑
tekom mandata pisno pozove pristojne organe oziroma volilno
telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo svoje predstav‑
nike v svet zavoda.
(6) Če svet zavoda ne izvede aktivnosti iz četrtega oziro‑
ma 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 delav‑
cev, lahko predlagajo vzgojiteljski zbor, sindikat ali najmanj 10%
vseh delavcev posamezne volilne enote. Predlagatelji oblikuje‑
jo 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 upravičen‑
cev, ki se udeležijo volitev.
(9) Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je do‑
ločeno 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 gla‑
sov, se med njimi izbere kandidata, ki ima daljšo delovno dobo
v zavodu.
(11) Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opra‑
vljenih 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 za‑
vodu.«
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 zagotovlje‑
na tajnost glasovanja.
(3) Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo ime‑
na kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko
kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne šte‑
vilke 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, skli‑
cati konstitutivno sejo sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda
vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novo‑
izvoljeni 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 man‑
dat 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 man‑
dat, 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 man‑
dat, 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 oziro‑
ma imenovanje, da v roku 30 dni izpeljejo postopek izvolitve na‑
domestnega člana oziroma imenujejo drugega predstavnika.
(2) Ne glede na prvi odstavek 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 me‑
secev.
(3) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določ‑
be 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 predlog
za razrešitev oziroma odpoklic posameznega člana določene‑
ga volilnega telesa ali pa vseh njihovih predstavnikov v svetu
zavoda, ki ga s podpisom podpira vsaj 10% vseh volilnih upra‑
vičencev v zadevni volilni enoti oziroma telesu.
(3) Za postopek razrešitve oziroma odpoklica se smiselno
uporabljajo določila, ki določajo pravila volitev članov sveta za‑
voda. O razlogih za razrešitev oziroma odpoklica mora biti član
sveta zavoda seznanjen pred začetkom postopka razrešitve
oziroma odpoklica. Če član sveta, za katerega se predlaga raz‑
rešitev, 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 razreši‑
tvi 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 postop‑
ku ter v rokih, določenih s predpisi oziroma akti poslovanja.
(2) Svet lahko zaseda, če je prisotna več kot polovica čla‑
nov in sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta.
(3) Sejo sveta praviloma sklicuje in vodi predsednik, v nje‑
govi 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 vrtca, pobudo pa vsakdo, ki ima nepo‑
sreden 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 od‑
stavkom, 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 poslovni‑
kom.
(7) Na način, določen v prejšnjem odstavku, svet določi
druga pravila odločanja (o predčasnem ali naknadnem gla‑
sovanju, 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 od‑
sotnosti oziroma iz drugih razlogov, jo vodi namestnik predse‑
dnika 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, predse‑
dnika 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 zako‑
nitost dela zavoda.
(3) Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgo‑
voren za strokovnost dela zavoda.
(4) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po po‑
stopku, določenim z zakonom.«
12. člen
V 21. členu se tretji odstavek po novem glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
13. člen
V 26. členu se spremeni besedilo četrtega odstavka, ki
se po novem glasi:
»(1) Svet staršev v okviru nalog, določenih z zakonom in
drugimi predpisi, sprejema svoje odločitve na način in po postop‑
ku ter v rokih, določenih s predpisi oziroma akti poslovanja.«
14. člen
V 32. 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 34. 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,
– daje soglasje k finančnemu načrtu in programu dela,
– daje soglasje k zaključnemu računu,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in dru‑
gimi predpisi.
(2) Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delov‑
nega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremlja‑
nje 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 za‑
konom in drugimi predpisi.
4) Pred tem členom se spremeni naslov poglavja, ki se po
novem glasi »Pravice in obveznosti«.«
16. člen
Doda se nov 38.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
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zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. O svojem delu zavod
poroča staršem preko sveta staršev najmanj dvakrat letno.
(2) Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti lahko
prisostvujejo vzgojno-izobraževalnemu delu vrtca oziroma na
sejah in drugih oblikah strokovnega dela organov vrtca, če je
tako določeno s predpisi.
(3) Če javnost v skladu s predpisi ni izrecno izključena,
lahko ravnatelj zavoda odobri prisotnost ob upoštevanju predpi‑
sov o varovanju osebnih podatkov, integritete mladoletnih oseb
in podatkov, ki imajo značaj tajnosti.«
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ob Dravinji

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 Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo, 18/10) je Občinski
svet Občine Slovenske Konjice na 34. redni seji dne 29. 4.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ob Dravinji
1. člen
(1) V 10. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Dravinji (Uradni
list RS, št. 109/08 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem
odstavku besedilo »Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje po‑
trebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij«,
zamenja z besedilom »Zavod je ustanovljen za opravljanje
osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega
naslednja naselja:«.
(2) Pred tem členom se spremeni naslov »4. Območje
zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb« v »4. Šolski
okoliš«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se po novem

glasi:

»I/56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/56.300 – strežba pijač,
J/58.190 – drugo založništvo,
J/62.020 – svetovanje o računalniških napravah in pro‑
gramih,
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalni‑
škimi storitvami povezane dejavnosti,
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J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejav‑
nosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
M/72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na podro‑
čju družboslovja in humanistike,
M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
N/74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja‑
nje na področju športa in rekreacije,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposablja‑
nje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol‑
njevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško upri‑
zarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/93.190 – druge športne dejavnosti in
R/93.299 – 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) Spremenijo se tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se
po novem glasijo:
»(1) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje ob‑
činski svet ustanovitelja.
(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 podružničnih šol enega predstavnika, iz cen‑
tralne šole pa dva predstavnika ter jih razrešijo oziroma odpo‑
kličejo 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.
(2) Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavo‑
da 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 za‑
voda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
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(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 sprej‑
me 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 podružnične šole.
(3) Predstavnika staršev voli svet staršev izmed kan‑
didatov, 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 iz‑
tekom mandata pisno pozove pristojne organe oziroma volilno
telo, da predlagajo, imenujejo oziroma izvolijo svoje predstav‑
nike v svet zavoda.
(6) Če svet zavoda ne izvede aktivnosti iz četrtega oziro‑
ma 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 delav‑
cev, lahko predlagajo učiteljski zbor, sindikat ali najmanj 10%
vseh delavcev posamezne volilne enote. Predlagatelji obliku‑
jejo 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
kandidati, ki dobijo največje število glasov volilnih upravičen‑
cev, ki se udeležijo volitev.
(9) Če se volitev udeleži manj upravičencev, kot je do‑
ločeno 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 gla‑
sov, se med njimi izbere kandidata, ki ima daljšo delovno dobo
v zavodu.
(11) Volilna komisija najkasneje v sedmih dneh po opra‑
vljenih volitvah pripravi poročilo in ga predloži predsedniku
sveta zavoda in ravnatelju zavoda.
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(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 za‑
vodu.«
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 zagotovlje‑
na tajnost glasovanja.
(3) Voli se z glasovnicami. Na glasovnici se navedejo ime‑
na kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko
kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne šte‑
vilke 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, skli‑
cati konstitutivno sejo sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda
vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novo‑
izvoljeni 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 man‑
dat 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 man‑
dat, 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 man‑
dat, 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 oziro‑
ma imenovanje, da v roku 30 dni izpeljejo postopek izvolitve na‑
domestnega člana oziroma imenujejo drugega predstavnika.
(2) Ne glede na prvi odstavek 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 me‑
secev.
(3) Za nadomestne volitve se smiselno uporabljajo določ‑
be 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‑
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 uteme‑
ljen predlog za razrešitev posameznega člana določenega volil‑
nega 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 za‑
voda. O razlogih za razrešitev oziroma odpoklic mora biti član
sveta zavoda seznanjen pred začetkom postopka razrešitve.
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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 razreši‑
tvi 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 poslo‑
vanja.
(2) Svet lahko zaseda, če je prisotna več kot polovica čla‑
nov in sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta.
(3) Sejo sveta praviloma sklicuje in vodi predsednik, v nje‑
govi 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 nepo‑
sreden 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 od‑
stavkom, 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 gla‑
sovanja 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 gla‑
sovanju, 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 odso‑
tnosti, 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, predse‑
dnika 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‑
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.
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(2) Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zako‑
nitost dela zavoda.
(3) Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgo‑
voren za strokovnost dela zavoda.
(4) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po po‑
stopku, določenim z zakonom.«
12. člen
V 21. členu se tretji odstavek po novem glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
13. člen
V 28. členu se spremeni besedilo četrtega odstavka, ki
se po novem glasi:
»(1) Svet staršev v okviru nalog, določenih z zakonom in
drugimi predpisi, sprejema svoje odločitve na način in po postop‑
ku ter v rokih, določenih s predpisi oziroma akti poslovanja.«
14. člen
V 34. 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 36. 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 dru‑
gimi predpisi.
(2) Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delov‑
nega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja
ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremlja‑
nje 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 za‑
konom in drugimi predpisi.
(4) Pred tem členom se spremeni naslov poglavja, ki se
po novem glasi »Pravice in obveznosti«.«
16. člen
V 37. členu se v drugem odstavku črta besedna zveza
»družbenega razvoja«.
17. člen
Doda se nov 40.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.
(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 predpi‑
sov o varovanju osebnih podatkov, integritete mladoletnih oseb
in podatkov, ki imajo značaj tajnosti.«

Uradni list Republike Slovenije
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0009/2010
Slovenske Konjice, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1904.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Prevrat (Uradni list RS, št. 4/01) po skrajšanem
postopku

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02)
je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Prevrat (Uradni list RS,
št. 4/01) po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Problem pomanjkanja parkirnih mest v območjih usmer‑
jene družbene gradnje (blokovska naselja v mestu Sloven‑
ske Konjice) je spodbudil izdelavo strokovne podlage za in‑
ventarizacijo obstoječih parkirnih površin in možnost širitve.
V strokovni podlagi, ki jo je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica
s št. 14/08-SP je analiza stanja, predlog za širitev in pridobitev
novih parkirnih mest, kakor tudi možnost nadkritja parkirišč.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskega akta,
zazidalnega načrta Prevrat, so:
– pomanjkanje parkirnih površin v blokovskem naselju ob
ulici Toneta Melive, vse z možnostjo nadkritja,
– gradnja prizidka k vrtcu za 6 oddelkov na parc.
št. 413/13, k.o. Slovenske Konjice, z zagotovitvijo dodatnih
parkirnih površin.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev pro‑
storskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) in 61.a člen
((ZPNačrt-A) Uradni list RS, št. 108/09).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na
parcelne številke 413/13, 407/1, 392/1, 401/2, 374/2, 388/1,
374/11, 374/12, 399/17, 374/10, vse v k.o. Slovenske Konjice,
znotraj meje območja obravnave ob ulici Toneta Melive.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostor‑
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni
list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990
dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87,
50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno
zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopol‑
nitvah Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat (Uradni list RS,
št. 4/01), Odlokom o sprejetju sprememb zazidalnega načrta
Prevrat (Uradni list SRS, št. 12/84).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano
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območje, so izdelane v strokovni podlagi št. 14/08-SP in jo je
priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu, MOP
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje
Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta
Pridobivanje smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb
in predlogov
Pridobivanje mnenj
Priprava usklajenega predloga
Sprejemanje odloka na občinskem
svetu
Objava v Uradnem listu RS

Maj 2010
Maj 2010
30 dni
7 dni
15 dni
7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve
15 dni
7 dni po zaključku
javne razgrnitve
15 dni
7 dni
September,
oktober 2010
Oktober 2010

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja
Celje, Lava 1, 3000 Celje
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210
Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
Za izdelovalca strokovnih podlag za spremembo in dopol‑
nitev prostorskega akta je investitor izbral: BIRO 2001 Maksimi‑
lijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska
Bistrica.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0004/2010
Slovenske Konjice, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1905.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za 4 območja v centru Slovenske
Konjice in območja dela ZN Škalce III (Uradni
list RS, št. 30/95) po skrajšanem postopku

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02)
je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
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SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za 4 območja v centru Slovenske Konjice
in območja dela ZN Škalce III (Uradni list RS,
št. 30/95) po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Problem pomanjkanja parkirnih mest v območjih usmer‑
jene družbene gradnje (blokovska naselja v mestu Sloven‑
ske Konjice) je spodbudil izdelavo strokovne podlage za in‑
ventarizacijo obstoječih parkirnih površin in možnost širitve.
V strokovni podlagi, ki jo je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica
s št. 14/08-SP je analiza stanja, predlog za širitev in pridobitev
novih parkirnih mest, kakor tudi možnost nadkritja parkirišč.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskih uredi‑
tvenih pogojev so:
– pomanjkanje parkirnih površin v blokovskem naselju ob
Liptovski, Slomškovi in Škalski cesti ter del Toneta Melive, vse
z možnostjo nadkritja.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev pro‑
storskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) in 61.a člen
((ZPNačrt-A) Uradni list RS, št. 108/09).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na
parcelne številke 216/5, 216/3, 217/5, 217/4, 218/1, 218/5,
218/3, 218/32, 218/24, 218/26, 232/2, 218/26, 216/4, 1413/2,
238/6, 198/1, 225/1, 231/3, 225/15, 1414/1, 1475, 1736, 1739,
441/20, 1371/5, 374/2 vse v k.o. Slovenske Konjice, znotraj
meje območja obravnave ob Slomškovi, Mestni trg ter del
Toneta Melive.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostor‑
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni
list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990
dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87,
50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno
zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in za območja
dela ZN Škalce III (Uradni list RS, št. 30/95) – območje urejanja
1, 4, 5, – območje stanovanjskih blokov Slomškova ulica, Mestni
trg ter del Toneta Melive parc. št. 374/2 k.o. Slovenske Konjice.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano
območje, so izdelane v strokovni podlagi št. 14/08-SP in jo je
priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu, MOP
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje
Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta
Pridobivanje smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb
in predlogov

Maj 2010
Maj 2010
30 dni
7 dni
15 dni
7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve
15 dni
7 dni po zaključku
javne razgrnitve

Uradni list Republike Slovenije
Pridobivanje mnenj
Priprava usklajenega predloga
Sprejemanje odloka na občinskem
svetu
Objava v Uradnem listu RS

15 dni
7 dni
September,
oktober 2010
Oktober 2010

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja
Celje, Lava 1, 3000 Celje
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210
Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
Za izdelovalca strokovnih podlag za spremembo in dopol‑
nitev prostorskega akta je investitor izbral: BIRO 2001 Maksimi‑
lijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska
Bistrica.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0001/2010
Slovenske Konjice, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1906.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani
prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki
načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem
obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče
in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij
za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) po
skrajšanem postopku

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02)
je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski
izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti
izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju)
Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj
mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list
SRS, št. 22/89) po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Problem pomanjkanja parkirnih mest v območjih usmer‑
jene družbene gradnje (blokovska naselja v mestu Sloven‑

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ske Konjice) je spodbudil izdelavo strokovne podlage za
inventarizacijo obstoječih parkirnih površin in možnost širitve.
V strokovni podlagi, ki jo je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bi‑
strica s št. 14/08-SP je analiza stanja, predlog za širitev in
pridobitev novih parkirnih mest, kakor tudi možnost nadkritja
parkirišč.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskih uredi‑
tvenih pogojev so:
– pomanjkanje parkirnih površin v blokovskem naselju
ob Liptovski, Slomškovi in Škalski cesti, vse z možnostjo nad‑
kritja.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev pro‑
storskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) in 61.a člen
((ZPNačrt-A) Uradni list RS, št. 108/09).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na par‑
celne številke 216/5, 216/3, 217/5, 217/4, 218/1, 218/5, 218/3,
218/32, 218/24, 218/26, 232/2, 218/26, 216/4, 1413/2, 238/6,
198/1, 225/1, 231/3, 225/15, 1414/1, 1475 vse v k.o. Slovenske
Konjice, znotraj meje območja obravnave ob Liptovski, Slom‑
škovi in Škalski cesti.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostor‑
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni
list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986,
1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS,
št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot
stavbno zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izved‑
beni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem sre‑
dnjeročnem obdobju (Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje
znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS,
št. 22/89) – večji del PUP5 in PUP7 – le 216/5, 1414/1, 1475,
k.o. Slovenske Konjice.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano
območje, so izdelane v strokovni podlagi št. 14/08-SP in jo je
priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe Maj 2010
prostorskega akta
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu, MOP

Maj 2010

Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje

30 dni

Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta

7 dni

Pridobivanje smernic

15 dni

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka

7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava

15 dni

Priprava stališča do pripomb
in predlogov

7 dni po zaključku
javne razgrnitve

Pridobivanje mnenj

15 dni

Priprava usklajenega predloga

7 dni

Sprejemanje odloka na občinskem
svetu

September,
oktober 2010

Objava v Uradnem listu RS

Oktober 2010
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5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja
Celje, Lava 1, 3000 Celje
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210
Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
Za izdelovalca strokovnih podlag za spremembo in dopol‑
nitev prostorskega akta je investitor izbral: BIRO 2001 Maksimi‑
lijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska
Bistrica.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0002/2010
Slovenske Konjice, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1907.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega
načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v
Slovenskih Konjicah po skrajšanem postopku

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02)
je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembi zazidalnega načrta nad
Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah
po skrajšanem postopku
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Problem pomanjkanja parkirnih mest v območjih usmer‑
jene družbene gradnje (blokovska naselja v mestu Sloven‑
ske Konjice) je spodbudil izdelavo strokovne podlage za
inventarizacijo obstoječih parkirnih površin in možnost širitve.
V strokovni podlagi, ki jo je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana
Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bi‑
strica s št. 14/08-SP je analiza stanja, predlog za širitev in
pridobitev novih parkirnih mest, kakor tudi možnost nadkritja
parkirišč.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskega akta,
zazidalnega načrta nad Milenkovo, so:
– pomanjkanje parkirnih površin v blokovskem naselju
Pod goro z možnostjo nadkritja.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev pro‑
storskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) in 61.a člen
((ZPNačrt-A) Uradni list RS, št. 108/09).
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2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na par‑
celne številke 918/8, 918/3, 918/4, 918/5, 917/2, 917/1, 918/21,
914/2, vse v k.o. Slovenske Konjice, znotraj meje območja
Kajuhova ulica.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostor‑
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni
list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990
dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87,
50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno
zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o sprejetju dopolnitve za‑
zidalnega načrta nad Milenkovo cesto v Slovenskih Konjicah
(Uradni list SRS, št. 21/85) in Odlokom o spremembi dela
zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih
Konjicah (Uradni list RS, št. 61/93).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano
območje, so izdelane v strokovni podlagi št. 14/08-SP in jo je
priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe Maj 2010
prostorskega akta
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu, MOP

Maj 2010

Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje

30 dni

Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta

7 dni

Pridobivanje smernic

15 dni

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka

7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava

15 dni

Priprava stališča do pripomb
in predlogov

7 dni po zaključku
javne razgrnitve

Pridobivanje mnenj

15 dni

Priprava usklajenega predloga

7 dni

Sprejemanje odloka na občinskem
svetu

September,
oktober 2010

Objava v Uradnem listu RS

Oktober 2010

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna
enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja
Celje, Lava 1, 3000 Celje
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice
Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Mestni trg 12, 3210
Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
Za izdelovalca strokovnih podlag za spremembo in dopol‑
nitev prostorskega akta je investitor izbral: BIRO 2001 Maksimi‑
lijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska
Bistrica.

Uradni list Republike Slovenije
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0003/2010
Slovenske Konjice, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

1908.

Nadomestni sklep o začetku priprave
dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka
o PUP za ureditvena območja naselij in odprt
prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 123/04) objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 46/09 z dne 19. 6. 2009

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. in 96. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
108/09) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni
list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske
Konjice sprejel

NADOMESTNI SKLEP
o začetku priprave dopolnitev sprememb
in dopolnitev Odloka o PUP za ureditvena
območja naselij in odprt prostor Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04)
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 46/09
z dne 19. 6. 2009
1. Ocena stanja in razlogi
Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP za ureditve‑
na območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konji‑
ce (Uradni list RS, št. 123/04) je potrebno dopolniti, ker so
sprejeti novi podzakonski predpisi. Posamezne opredelitve
v prostorskem aktu je potrebno tekstualno prilagoditi na novo
Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08).
Razlogi za spremembe in dopolnitve PUP so:
– določitev pogojev gradnje za enostavne in nezahtevne
objekte
– določitve spremembe oblikovanja objektov
uskladitev grafičnega dela PUP z kartografskim delom Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč‑
nega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000
(dopolnjen 1993, 1994 in 1998) in družbenega plana razvoja
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990
za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnitev v letu 2001
(Uradni list RS, št. 75/04).
Razlog za Sprejem nadomestnega sklepa pa se nanaša
na izbiro drugega izdelovalca storitve in na spremenjene roke
za pripravo akta in njegovih posameznih faz.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na celotno
opredeljeno območje projekta št. 338.A/04, ki je sestavni del
veljavnega odloka in se v obsegu ne spreminja s to dopolni‑
tvijo.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano ob‑
močje bo priskrbela v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede
na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) Občina Slovenske
Konjice.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Priprava usklajenega predloga
Sprejemanje odloka na občinskem
svetu
Objava v Uradnem listu RS

Maj 2010
Maj 2010

5429

I. SPLOŠNE DOLOČBE

30 dni

1. člen
(vsebina)

7 dni
30 dni
7 dni pred pričetkom
javne razgrnitve
30 dni
7 dni po zaključku
javne razgrnitve
30 dni
takoj od opredelitve
načrtovalca
7 dni
November/december
2010
December 2010

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine
Zavod RS za gozdove.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice, 3210
Slovenske Konjice.
Za izdelovalca dopolnitev za spremembe in dopolnitev
Odloka o PUP je investitor izbral: BIRO 2001, Maksimiljana
Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Sl. Bistrica.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.

Ta odlok ureja zahteve za oskrbo s pitno vodo in zah‑
teve pri lastni oskrbi s pitno vodo, način opravljanja obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v
nadaljnjem besedilu: javna služba) in lastne oskrbe prebivalcev
s pitno vodo, ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljav‑
cev na območju Občine Straža, tako, da določa:
I. Splošne določbe,
II. Upravljanje vodovodov,
III. Opremljenost naselij z vodovodom,
IV. Načrtovanje vodovoda,
V. Oskrbovalne standarde javne službe,
VI. Viri financiranja in način obračunavanja storitev obve‑
zne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo,
VII. Meritve, odčitavanje in obračun,
VIII. Evidence uporabnikov,
IX. Prekinitev dobave pitne vode,
X. Nadzor in kazenske določbe,
XI. Prehodne in končne določbe.
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objek‑
tov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Tehnič‑
nem pravilniku o javnem vodovodu v Občini Straža.
2. člen
(namen)
Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo
z učinkovitim izvajanjem javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno
vodo in varstvo virov pitne vode,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov fi‑
nanciranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.
3. člen
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o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Straža

4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Popravek sklepa o začetku priprave
spremembe prostorskega akta
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu, MOP
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje
Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta
Pridobivanje smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb
in predlogov
Pridobivanje mnenj
Stališča do pripomb in predlogov
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Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Straža

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ura‑
dni list RS, št. 35/06 in 41/08), 3. in 17. člena Zakona o pre‑
krških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08, 21/08 – popr,
in 76/08) in 35. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var‑
stva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 4. in 6. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 75/08) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 07/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na
26. redni seji dne 1. 4. 2010 sprejel

(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po‑

1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo;
2. obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo;
3. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;
4. javna površina je površina objekta ali dela objekta
državne ali lokalne gospodarske javne infrastrukture, ki ima
status grajenega javnega dobra po predpisih, ki urejajo graditev
objektov. Za javno površino štejejo tudi površine javnih zelenic
in površine zemljišč v javnih parkih;
5. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi,
črpališča, vodohrani in čistilne naprave, ter oprema, kot so
priključki in hidranti, ki pretežni del rednega obratovanja deluje
kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od drugih
vodovodov;
6. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekun‑
darnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključe‑
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vanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekun‑
darni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno
z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje
javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundar‑
nega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma
oprema javne infrastrukture;
7. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura;
8. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primar‑
nega vodovoda;
9. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebi‑
valcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega
v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na obmo‑
čjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo;
10. zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in opre‑
ma so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo;
11. javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali
transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodar‑
ska javna infrastruktura opravljanju storitev javne službe;
12. oskrbovalno območje je eno ali več poselitvenih ob‑
močij skupaj, ki ga s pitno vodo oskrbuje posamezni vodovod;
13. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in
naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja
do zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali
se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali
prenosne gasilne črpalke;
14. upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s pred‑
pisom občine, ki ureja izvajanje javne službe, pridobila pravico
upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja
storitev javne službe in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbu‑
jejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili
za upravljanje z zasebnim vodovodom;
15. obstoječe poselitveno območje je naselje in območje,
ki je z ustreznim prostorskim aktom, uveljavljenim najpozneje
do 31. decembra 2005, določeno za širitev naselja;
16. predvideno poselitveno območje je v skladu s predpisi
s področja urejanja prostora določeno območje za širitev nase‑
lja, razen območij iz prejšnje točke;
17. vodovarstveno območje je območje, kot ga določa
predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo;
18. obstoječa stavba je stavba, za katero je postalo iz‑
dano gradbeno dovoljenje dokončno najpozneje ob uveljavitvi
tega pravilnika;
19. kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture;
20. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske
javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona, ki ureja urejanje prostora;
21. GJS – gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo.
4. člen
(uporaba storitev javne službe)
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo vseh stavb, v katerih bivajo ali se zadržujejo ljudje ali se
pitna voda uporablja za oskrbo živali, ter stavb ali gradbenih
inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve državnih in
občinskih javnih služb.
Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno vodo
nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in oskrba
s pitno vodo nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih
objektov, če:
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– iz vode nastaja zaradi njene rabe industrijska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
– je namen rabe vode proizvodnja pijač,
– se voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je voda
pretežna sestavina proizvodov,
– se voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
– se voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki niso
javne površine.
Storitve javne službe opravljajo izvajalci storitev javne
službe (v nadaljevanju upravljavci) v obliki in na način, določen
s predpisom, ki ureja gospodarske javne službe, v skladu s pra‑
vilnikom o oskrbi s pitno vodo ter v skladu s tem odlokom.
5. člen
(območja izvajanja oskrbe s pitno vodo)
Občina Straža mora zagotavljati izvajanje storitev javne
službe na vseh njenih poselitvenih območjih, razen na pose‑
litvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega
vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna
povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne
vode na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na
območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja
v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vo‑
dni vir pa oskrbuje poselitveno območje z manj kot 50 prebival‑
cev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo
oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
6. člen
(določitev upravljavca vodovoda)
Izvajalec obvezne javne službe oskrbe s pitno vodo in
upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav na ob‑
močju Občine Straža je javno podjetje Komunala Novo mesto
d.o.o. (v nadaljevanju; upravljavec).
Praviloma se območja, kjer se opravlja oskrba s pitno
vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se opravlja
lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, določijo in označijo
v topografski karti.
Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci
s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali
več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska
dejavnost.
Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi prav‑
no ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda
sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno
vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo ni dose‑
ženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina
za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne
službe.
7. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo s pitno vodo
iz javnega vodovoda)
Za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo iz
javnega vodovoda je treba pridobiti vodno dovoljenje v skladu
s predpisi, ki urejajo vode (v nadaljnjem besedilu: vodno do‑
voljenje).
Vodno dovoljenje mora pridobiti občina oziroma več ob‑
čin, če so objekti in oprema javnega vodovoda v njeni oziroma
njihovi lasti ali lasti pravne osebe javnega prava, ki jo je usta‑
novila občina oziroma več občin.
Če javni vodovod oskrbuje s pitno vodo več občin, pridobi‑
jo vodno dovoljenje za rabo vode iz vodnega vira ali več vodnih
virov, ki zagotavljajo vodo javnemu vodovodu, vse občine, ki jih
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ta vodovod oskrbuje, pravica rabe količin pitne vode iz vodnega
vira ali več vodnih virov, pa se posamezni občini v vodnem
dovoljenju določi glede na količino pitne vode, ki je na območju
posamezne občine dobavljena porabnikom pitne vode v okviru
storitev javne službe.
Vodno dovoljenje pridobi občina tudi za vodovod, ki je
v lasti oseb, ki niso osebe iz drugega odstavka tega člena, če
so cevovodi in oprema vodovoda namenjeni opravljanju storitev
javne službe.
8. člen
(vodno dovoljenje za rabo vode za lastno oskrbo
s pitno vodo)
Za rabo vode iz vodnega vira, namenjenega lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, morajo prido‑
biti vodno dovoljenje lastniki vseh stavb, ki jih zasebni vodovod
oskrbuje s pitno vodo.
Če je lastnikov posamezne stanovanjske stavbe, ki jih
zasebni vodovod oskrbuje s pitno vodo, več, se vodno do‑
voljenje glasi na lastnika oziroma lastnike, ki so kot lastniki
stanovanjske stavbe navedeni v vlogi za pridobitev vodnega
dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnega
vodovoda.
Če se namerava na zasebni vodovod priključiti stavba
v lasti osebe, ki ni imetnik vodnega dovoljenja za rabo vode za‑
radi oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, mora lastnik
oziroma lastniki stavbe pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode
iz tega zasebnega vodovoda.
Če je stavba, ki se namerava priključiti na zasebni vodo‑
vod, šesta stanovanjska stavba ali stavba, v kateri se izvaja
gostinska, turistična ali živilska dejavnost, ministrstvo, pristojno
za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izda
vodno dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če je občina določila
ali potrdila upravljavca zasebnega vodovoda.
Če se namerava na vodni vir, ki napaja zasebni vodovod,
ali neposredno na zasebni vodovod priključiti nestanovanjska
stavba ali gradbeni inženirski objekt, za katerega se oskrba
s pitno vodo ne šteje za storitev javne službe, mora upravlja‑
vec take stavbe ali gradbenega inženirskega objekta pridobiti
posebno vodno dovoljenje za rabo vode za namene izvajanja
svoje dejavnosti.
Ne glede na določbe prvih petih odstavkov tega člena
ministrstvo izda vodno dovoljenje občini, če se mora zaradi
novega priklopa stavbe na zasebni vodovod oskrba s pitno
vodo izvajati v obliki storitev javne službe, ker je število s pitno
vodo oskrbovanih prebivalcev s stalnim prebivališčem preseglo
50 ali ker je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo
presegla 10 m3 pitne vode na dan.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora občina za upra‑
vljavca vodovoda določiti osebo, ki opravlja na vodovodu stori‑
tve javne službe, objekti in oprema do tedaj zasebnega vodovo‑
da pa pridobijo status objektov in opreme javnega vodovoda.
9. člen
(evidence)
Občina mora voditi evidence o upravljavcih javnih in za‑
sebnih vodovodov, ter o spremembah poročati pristojnemu
ministrstvu.
Podatki iz evidence o vodovodih niso javno dostopni,
neposreden dostop do evidence je omogočen le ministrstvom,
pristojnim za zdravje in za obrambo.
III. OPREMLJENOST NASELIJ Z VODOVODOM
10. člen
(opremljenost naselij)
Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim pre‑
bivališčem več kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti opre‑
mljeno z enim, funkcionalno zaokroženim javnim vodovodom,
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če je število prebivalcev, ki stalno prebivajo na tem območju,
večje od 50, ali če je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno
vodo večja od 10 m3 pitne vode na dan.
Poselitveno območje z gostoto prebivalstva s stalnim
prebivališčem manj kot 5 prebivalcev na ha površine mora biti
opremljeno z enim ali več vodovodi, ki jih upravljajo:
– izvajalci javne službe, če na oskrbovalnemu območju
posameznega vodovoda stalno prebiva več kot 50 prebivalcev
ali če letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo presega
10 m3 pitne vode na dan, ali
– upravljavci zasebnih vodovodov, namenjenih lastni
oskrbi s pitno vodo, če niso izpolnjeni pogoji oskrbe iz prejšnje
alineje.
11. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo
s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba
s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Lastni viri pitne
vode se lahko uporabljajo za namen zagotavljanja rezervnih
zmogljivosti in za preprečevanje prekomerne uporabe pitne
vode, vendar le za potrebe zalivanja, izplakovanja in napajanja
domačih živali.
Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, se
ne sme uporabljati za lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.
12. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu
na poselitvenem območju, kjer se zagotavlja oskrba s pitno
vodo s storitvami javne službe, rabi pitna voda, mora lastnik
stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta zaradi oskrbe
s pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na vodovod.
Če se v stavbi oziroma gradbenem inženirskem objektu
na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne za‑
gotavlja s storitvami javne službe, rabi pitna voda, lahko lastnik
stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda,
namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, če je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev:
– oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega
objekta od javnega vodovoda je večja od 200 m ali
– je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega inže‑
nirskega objekta na javni vodovod, povezana z nesorazmernimi
stroški.
Občina v svojem programu komunalnega opremljanja
naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele,
kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključe‑
vali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov
priključitve.
IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
13. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)
Upravljavec javnega vodovoda izdaja smernice za načr‑
tovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu:
smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta
(v nadaljnjem besedilu: mnenja), projektne pogoje k idejni za‑
snovi (v nadaljnjem besedilu: pogoje), ter soglasja k projektnim
rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja), pri čemer mora
investitor v vlogi predložiti:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem na‑
črtovanju;
2. za pogoje:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov;
3. za soglasja na PGD in PZI:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
vodovodnega priključka;
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4. za soglasja za priključitev:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
vodovodnega priključka;
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo ali inženirskim objektom in
vodovodnim priključkom v merilu 1:1000;
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi stavbe ali spre‑
membi namembnosti stavbe;
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične po‑
datke iz katastra, ki jih izda upravljavec na zahtevo investitorja
oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, upravljavec
zaračuna materialne stroške po merilih in tarifi storitve javne
službe.
14. člen
(gradnja novega vodovoda)
Pri načrtovanju komunalne opremljenosti predvidenega
poselitvenega območja je treba zagotoviti, da se nov javni
vodovod priključi na obratujoči javni vodovod.
Če priključitev novega javnega vodovoda ali porabnikov
pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi neza‑
dostne tehnološke zmogljivosti obratujočega javnega vodovo‑
da, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega javnega
vodovoda, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub, prednost
pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode za nov javni
vodovod.
Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči
javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin pitne vode
iz vodnih virov pitne vode obratujočega javnega vodovoda, ima
povečanje zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega vo‑
dovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obratujočimi vodnimi
viri prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode
za nov javni vodovod.
Če je za priključitev novega javnega vodovoda na obra‑
tujoči javni vodovod potrebno zagotoviti nove vodne vire pitne
vode, ima priključitev na nov ali obratujoči transportni vodovod
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode.
Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri izbo‑
ru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega akta, ki
je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme komunalnega
opremljanja predvidenega poselitvenega območja.
15. člen
(prednostna raba vode iz vodovoda)
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz vo‑
dovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno
vodo prednost pred rabo voda za druge namene.
Če objekti in naprave javnega vodovoda ne morejo zago‑
tavljati oskrbe s pitno vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev
hidrantnega omrežja v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij, je treba za oskrbo hidrantnega omrežja
zagotoviti druge vodne vire, pri čemer morajo biti viri za oskrbo
hidrantnega omrežja hidravlično ločeni od javnega vodovoda,
razen če se s priključkom na javni vodovod izvede samo napa‑
janje požarnega bazena iz javnega vodovoda.
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb
na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda
omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da
ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo voda
za druge namene.
16. člen
(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
Javne vodovode je treba načrtovati tako, da imajo za‑
gotovljene rezervne zmogljivosti virov pitne vode, s katerimi
se povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja javnega
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vodovoda, pri čemer je treba upoštevati razvojne potrebe
oskrbovalnega območja, ki ga javni vodovod oskrbuje s pitno
vodo.
Vsak javni vodovod mora imeti rezervni vodni vir, iz ka‑
terega se lahko v primeru onesnaženja enega vodnega vira
pokriva poraba vode v javnem vodovodu vsaj v nujnem obsegu
porabe, pri čemer se za nujni obseg porabe pitne vode šteje
zagotavljanje pitne vode za pitje in osnovno higieno prebival‑
stva ter nujne dejavnosti za delo in življenje na oskrbovalnem
območju.
Rezervni vodni vir je lahko drug neodvisen vodni vir,
ki napaja isti javni vodovod. Rezervni vodni vir je lahko tudi
sosednji javni vodovod, če je izveden ustrezen priključek nanj
in predviden režim obratovanja obeh javnih vodovodov v takih
primerih.
Upravljavec javnega vodovoda lahko izjemoma nado‑
mesti rezervne vodne vire z dovažanjem pitne vode za javne
vodovode, ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev
s stalnim prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca
zagotoviti najmanj 10 litrov pitne vode na dan.
17. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
Upravljavec javnega vodovoda mora letno spremljati sta‑
nje vodnih izgub v vodovodnem omrežju ter v primeru, ko vo‑
dne izgube onemogočajo normalno oskrbo, pripraviti program
ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub.
Za potrebe izdelave programa ukrepov za zmanjševanje
vodnih izgub mora upravljavec ugotavljati vodne količine, ki so
načrpane, transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega
vodovoda, in izdelati vodno bilanco. S stalnimi aktivnostmi za
zmanjševanje vodnih izgub mora zagotoviti najmanjše možne
izgube.
18. člen
(priključitev stavb na javni vodovod)
Predvideno poselitveno območje mora biti pred dajanjem
v uporabo novih stavb ali gradbenih inženirskih objektov v skla‑
du s predpisi, ki urejajo graditev objektov, opremljeno z javnim
vodovodom.
Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec jav‑
nega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih
objektov na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega
odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odva‑
janje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju
upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti na javni vodo‑
vod nestanovanjskih stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
če lastnik stavbe oziroma inženirskega objekta ni pridobil vo‑
dnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega vodovoda, za
katero je treba pridobiti vodno dovoljenje.
Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge
opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti
lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti
lastnika stavbe.
Priključek se izvede praviloma za vsakega uporabnika
posebej, uporabnik pa lahko ima tudi več priključkov glede na
potrebe in ob pogojih, ki so predpisani s tehničnim pravilnikom.
Za priključitev objekta na javno vodovodno omrežje mora na‑
ročnik z izvajalcem javne službe skleniti pogodbo o priključitvi.
K pogodbi mora priložiti:
– gradbeno dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom in vodovodnim priključkom
v merilu M = 1:1000,
– tehnološki projekt za proizvodne objekte, ker se bo voda
rabila v tehnološke namene,
– potrdilo lokalne skupnosti o plačanem komunalnem
prispevku,
– služnostno pravico za vse zemljiške parcele po katerih
poteka vodovodni priključek na javni vodovod.
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Izvajalec javne službe lahko na predlog občine, v izjemnih
primerih, zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz predho‑
dnega stavka tega odstavka.
Možen je tudi začasni priključek na omrežje vodovoda.
Začasni vodovodni priključek je priključek izveden z monta‑
žnim vodomernim jaškom, ki ga določi upravljalec vodovoda
in vodomerom DN 20. Postavitev jaška se izvede na parcelni
meji oziroma na lokaciji, ki dopušča postavitev vodomernega
jaška vendar čim bližje javnega vodovoda. Začasni vodovodni
priključek na javni vodovod se lahko izvede na zemljišču, kjer
se predvideva raba vode za gradbene, kmetijske ali druge
namene. Začasni vodovodni priključek se lahko izvede najdlje
za obdobje 10 let. K vlogi za začasni vodovodni priključek je
potrebno priložiti:
– potrdilo lokalne skupnosti o plačanem komunalnem
prispevku,
– služnostno pravico za vse zemljiške parcele po katerih
poteka vodovodni priključek na javni vodovod.
Vsi stroški za izvedbo in ukinitev začasnega vodovodnega
priključka bremenijo uporabnika oziroma naročnika.
V. OSKRBOVALNI STANDARDI JAVNE SLUŽBE
19. člen
(obseg storitev javne službe in obveznosti uporabnika)
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe v skladu s predpisi;
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
– nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij;
– skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode;
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z veljavno zakono‑
dajo;
– monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukre‑
pov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki
ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodne‑
ga vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vo‑
dovodnega sistema;
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– izdelavo programa oskrbe s pitno vodo, ki ga potrdi
občinski svet in vodenje evidenc, ki jih določa Pravilnik o oskrbi
s pitno vodo.
Upravljavec javnega vodovoda organizira na stroške
upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so namenjeni lastni oskr‑
bi s pitno vodo, njihovo stalno izobraževanje, pri čemer mora
izobraževanje vsebovati tehnične in zdravstvene vidike oskrbe
prebivalstva s pitno vodo.
Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali sola‑
stnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju
Občine Straža, priključenega na javno vodovodno omrežje.
V primeru, da uporabnik objekt ali del objekta, preda v najem,
je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne
storitve in poroštvih.
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Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega omrežja, vodomernega me‑
sta in internega hidrantnega omrežja;
– zaščita vodomernega mesta in vodomera pred zmrzova‑
njem in poškodovanjem;
– upravljavcu omogočiti nemoten dostop do vodomernega
mesta;
– upravljavcu omogočiti pregled ustreznosti priključka stav‑
be;
– upravljavcu omogočiti vzorčenje pitne vode na internem
vodovodnem omrežju;
– obveščanje upravljavca o okvarah na javnem vodovodu
in priključku stavbe, ter omogočanje izvedbe odprave okvare in
obnove;
– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki
imajo vpliv na odvzem in obračun vode;
– redno plačevanje storitev upravljavcu;
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanjskih
stavbah;
– izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave pitne vode.
20. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda
mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem oskrboval‑
nem območju zagotoviti:
– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve
javnih služb;
– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vo‑
dovoda;
– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidran‑
tov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hi‑
drantnih omrežij;
– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
– obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zaseb‑
nih vodovodov, ki ga organizira upravljavec javnega vodovoda;
– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev;
– vodenje evidenc iz 26. člena pravilnika.
Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati pro‑
jektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in
mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora.
21. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb na vodovod)
Priključek stavbe na vodovod je del javnega ali zasebnega
vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim ali izjemoma primar‑
nim vodovodom, in napravo za merjenje porabljene pitne vode
pri porabniku.
Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati vodovo‑
dni priključek, lastnik ali najemnik stavbe pa mora dopustiti
preverjanje in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe
na vodovod ter njegovo investicijsko in tekoče vzdrževanje in
plačati storjene storitve javne službe v skladu s tarifo za storitve
vzdrževanja priključkov stavbe na vodovod.
Upravljavec javnega vodovoda mora voditi evidence
o stavbah in opremi priključkov stavb na vodovod in trasah teh
priključkov.
22. člen
(prenos novozgrajenih vodovodov na Občino Straža)
Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo
novozgrajeno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti
obravnavano kot javni vodovod, je investitor novozgrajenih
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vodovodnih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji
s pogodbo le-te predati v last občini.
Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega od‑
stavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumen‑
tacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– geodetski načrt novega stanja,
– zapisnik o opravljenih tlačnih preskusih,
– poročilo o skladnosti in zdravstveni ustreznosti vodovo‑
dnega omrežja in pitne vode,
– meritve hidrantnega omrežja,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe.

VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA
STORITEV OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
OSKRBE S PITNO VODO

23. člen

Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s pitno
vodo od dneva priključitve na javno vodovodno omrežje.

(kataster javnega vodovoda)
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
vodovoda zagotavlja izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo
v skladu s predpisi. Stroški se krijejo iz proračunskih sredstev
Občine Straža.
V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o objektih
in opremi sekundarnega, primarnega in transportnega vodo‑
voda in hidrantnih omrežjih in hidrantih, če so oskrbovani iz
javnega vodovoda.
Objekti in naprave javnega vodovoda, ki se evidentirajo
v katastru javnega vodovoda, so vodovodna cev, vodohran,
črpališče, razbremenilnik, jašek, območje objekta vodovoda,
naprave za obdelavo pitne vode, zajetje, objekt za bogatenje ali
aktivno zaščito vodonosnika in druga oprema in objekti.
Lokacija objektov in opreme se vodi v skladu s predpi‑
som, ki ureja vodenje zbirnega katastra gospodarske javne
infrastrukture.
24. člen
(uporaba javnih hidrantov)
Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave kolek‑
tivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato
morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Sredstva
za pokrivanje stroškov vzdrževanja, obratovanja hidrantnega
omrežja in porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodovo‑
da zagotavlja Občina Straža iz proračunskih sredstev.
Odvzem vode iz javnega hidranta je dovoljen samo
s predhodnim soglasjem upravljavca, ki določi mesto in pogo‑
je za odvzem vode.
Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov, in za
druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprej‑
šnjega soglasja upravljavca. V tem primeru mora uporabnik
naknadno obvestiti upravljavca vodovoda o uporabi, trajanju in
količini odvzete vode.
Gasilska društva so dolžna izvajati stalen nadzor nad upo‑
rabo hidrantov in upravljavcu sprotno sporočati vsak odvzem in
količino odvzete vode ter sporočiti morebitne tehnične pomanj‑
kljivosti in nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke o hidran‑
tih vodi upravljavec v registru hidrantov. Povzročitelj odgovarja
za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
25. člen
(varovanje obstoječe infrastrukture)
Vsakdo, ki na območju javnega in zasebnega vodovoda,
oziroma vodovodnega priključka izvaja dela, ki lahko škodno
vplivajo na vodovodne objekte in naprave, je dolžan pred za‑
četkom del pri upravljavcu naročiti podatke o poteku vodovoda
s pogoji za izvedbo del.
V primeru nastalih poškodb je povzročitelj škode dolžan
nemudoma obvestiti upravljavca o kraju, času in vrsti poškod‑
be, ter upravljavcu naročiti popravilo in poravnati stroške popra‑
vila nastale poškodbe in stroške odtečene vode.

26. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
1. Prihodek od prodane vode,
2. Sredstva občinskega proračuna,
3. Sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
4. Dotacije in subvencije,
5. Komunalni prispevek in ostali prispevki občanov,
6. Druga sredstva.
27. člen
(zaračunavanje storitev)

28. člen
V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom
zaračunavajo naslednje storitve javne službe:
– oskrba s pitno vodo (vodarina in omrežnina),
– nadzor in vzdrževanje vodomerov,
– nadzor in vzdrževanje priključkov stavb.
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo so razdeljeni v naslednje skupine:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pri‑
dobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
29. člen
(elementi cene storitve gospodarske javne službe)
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sesta‑
vljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil, ki se
pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
30. člen
(omrežnina)
Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževa‑
njem infrastrukture javne službe,
– finančne odhodke ki vključujejo obresti in druge stroške
povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture.
Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve oskr‑
be s pitno vodo, določi se na letni ravni in se lahko obračuna
mesečno v evrih, glede na faktor, oblikovan po različnih zmo‑
gljivostih vodovodnih priključkov, določenih z nazivnim pre‑
merom vodomera (DN) in pretokom Q max (m3/h), skladno
z naslednjo preglednico:
VODOMER (DN)
DN 13
DN 20
DN 25
DN 32
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150

PRETOK Q max
(m3/h)
3
5
7
12
30
100
150
300

FAKTOR
1,00
1,67
2,50
4,00
10,00
33,33
50,00
100,00
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V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim vodo‑
merom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka tega čle‑
na, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor omrežnine
z upoštevanjem dejanskega pretoka tega vodomera.
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve jav‑
ne službe oskrbe s pitno vodo ni opremljena z vodomerom, se
obračuna omrežnina, ki je določena za vodomer DN 20.
31. člen
(vodarina)
Stroški vodarine vključujejo:
– proizvajalne stroške (stroški materiala in storitev),
– splošne stroške izvajanja javne službe (uprava, nabava,
prodaja),
– donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa
zadnje izdane obveznice RS povečane za 1 odstotno točko).
32. člen
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34. člen
(števnina)
Uporabniki plačujejo števnino mesečno, uporablja pa se
za vzdrževanje, menjavo in overjanje vodomerov. Mesečni zne‑
sek števnine se izračuna kot zmnožek nazivnega premera (DN)
vgrajenega vodomera in konstante (K1), ki predstavlja stroške
vzdrževanja in zamenjave vodomerov, za 1 mm nazivnega
premera vgrajenega vodomera.
Št (€) = DN (mm) • K1 (€/mm)
Števnina za obtočne (kombinirane) vodomere se izračuna
kot zmnožek nazivnega premera (DN) vgrajenega vodomera in
konstante (K1) pomnožene s 3.
Št. k. (€) = DN (mm) • 3 • K1 (€/mm)
35. člen

(obračun vodarine)

(vzdrževanje priključka)

Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega omrež‑
ja se meri v m3 po stanju odčitanem na vodomeru. Stanje na
vodomeru se odčitava praviloma na vsake štiri mesece za go‑
spodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske
stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja upo‑
rabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo vode,
ki je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika
v preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec lahko določi
akontacije tudi drugače.
Višino akontacije praviloma določi upravljavec, uporabnik
pa ima pravico zahtevati spremembo višine akontacije.
V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovi, da je
vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode,
se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera
poraba pitne vode obračuna v višini uporabnikove povprečne
porabe v preteklem letu.
Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu brez
vodomera, se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe
o okoljskih dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se upo‑
rabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja
nedovoljenega priključka oziroma najmanj za obdobje enega
leta.
Uporabnik brez predhodnega dogovora z upravljavcem
ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za posame‑
zen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se kršitelju
zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine za zago‑
tavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.
Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračun‑
skimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodo‑
merov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega od‑
stavka 30. člena, pri čemer se za vodomer DN 13 upošteva
normalna poraba, ki znaša 0,6 m3 pitne vode na dan. V več‑
stanovanjskih stavbah se normirana poraba lahko določi glede
na dejansko število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem, da se
upošteva poraba 0,15 m3 na osebo na dan.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena, se
za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne
namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upo‑
števa kot normalna poraba pitne vode.
Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane
porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je preko‑
merna poraba pitne vode, katere cena se poveča za 50%.
Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah, določenih glede
na dejansko prekomerno porabo v preteklem obračunskem
obdobju.

Vzdrževanje priključka stavbe je plačilo storitve upravljav‑
ca, ki jo mesečno plačujejo uporabniki, uporablja pa se za pre‑
verjanje izgradnje in delovanja cevovoda in opreme priključka
stavbe na sekundarni vodovod, vodenje predpisanih evidenc
o opremi priključkov stavb, trasah teh priključkov ter njihovo
investicijsko in tekoče vzdrževanje.
Mesečni znesek za vzdrževanje priključka stavbe se iz‑
računa kot zmnožek nazivnega premera priključne cevi v mm,
faktorja dolžine (do 50 metrov dolžine priključka je faktor 1,
za vsak nadaljnji meter pa se poveča za 0,02) in konstante
(K2), ki predstavlja stroške povezane s preverjanjem izvedbe
in delovanja cevovoda in opreme priključka stavbe na sekun‑
darni vodovod ter njegovim vzdrževanjem za 1 mm nazivnega
premera cevi priključka.

33. člen
(vodna povračila)
Stroški vodnih povračil so stroški v skladu s predpisi, ki
določajo vodna povračila in se praviloma obračunajo mesečno.

36. člen
(cene storitev GJS)
Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo pripravi izvajalec javne službe skladno z določili tega od‑
loka in zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev
v republiki Sloveniji, potrjuje pa jih občinski svet.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako‑
nom o DDV.
37. člen
(subvencioniranje storitve GJS)
Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve po‑
samezne javne službe samo za prvo skupino uporabnikom v ti‑
stem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture,
ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo
stroški izvajalca in javnih dajatev.
38. člen
(odpis vodarine)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, delno odpiše stroške vodarine in vodnih
povračil v skladu z Internim pravilnikom upravljavca o načinu
obračunavanja vode v primeru večjega izliva.
39. člen
(neplačevanje storitev GJS)
Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju za‑
računanih stroškov oskrbe s pitno vodo lahko izvajalec go‑
spodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku
obveščanja v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklopi
vodovodni priključek.
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VII. MERITVE, ODČITAVANJE IN OBRAČUN
40. člen
(uporaba vodomerov)
Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega
priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode. Odčita‑
vanje vodomera je v pristojnosti upravljavca.
Vodomer se vgrajuje v predpisan vodomerni jašek, ki ga
določi upravljalec.
Lokacijo vodomernega jaška določi upravljalec in se pra‑
viloma postavlja na parcelni meji najbližje javnemu vodovodu.
Vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih za
standardizacijo in meroslovje.
Vodomere namešča, zamenjuje in vzdržuje izključno
upravljavec na stroške uporabnika.
Uporabnik lahko od upravljavca zahteva izredno kontrolo
vodomerne naprave. Če vodomer deluje izven meja predpisane
točnosti v škodo uporabnika, nosi stroške kontrole uporabnik,
v nasprotnem primeru pa upravljavec.
Odštevalni vodomeri so del interne instalaciji za vodo‑
merno napravo, zato niso v upravljanju in vzdrževanju upra‑
vljalca.
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
41. člen
(evidence uporabnikov)
Za potrebe poslovanja upravljavec vodi in vzdržuje evi‑
denco uporabnikov.
Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje
naslednje podatke:
– šifro uporabnika;
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebiva‑
lišča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število
oseb v gospodinjstvu);
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
Upravljavec lahko za posameznega uporabnika, po pred‑
hodno pridobljenem soglasju istega uporabnika, zbira tudi po‑
datke o:
– zaposlitvi;
– številki osebnega računa;
– davčni številki;
– deležu lastništva;
– EMŠO.
Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika;
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika;
– naslov;
– transakcijski račun;
– davčno številko;
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti;
– datum vnosa podatkov.
Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi nasle‑
dnje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu;
– lastništvo nepremičnine.
42. člen
(dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)
Uporabniki ter upravniki večstanovanjskih stavb morajo
upravljavca pravočasno pisno obveščati o:
– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;
– vseh spremembah naslova za dostavo računov in dru‑
gih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi
v obstoječe razmerje.
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Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od prvega
naslednjega obračunskega obdobja in obsega:
– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega
odjemalca;
– listino o prenosu lastninske pravice;
– številko in naslov odjemnega mesta;
– podpisano izjavo novega uporabnika na obrazcu upra‑
vljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
zavezan dotedanji uporabnik.
43. člen
(pridobivanje evidenc)
Upravljavec pridobiva evidence od uporabnikov, uprav‑
nikov, organov lokalne skupnosti, državnih organov in služb,
ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zako‑
na o javnih gospodarskih službah.
44. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje
v osemnajstih (18) dneh od datuma izstavitve računa, razen če
zakon ne določa drugače. Po izteku roka plačila, določenega
v opominu, lahko upravljavec na stroške uporabnika prekine
dobavo vode, ter začne postopek izterjave po sodni poti. Re‑
klamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana
v roku osmih (8) dni od datuma izstavitve računa.
45. člen
(izstavitev računa)
Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru uprav‑
nik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj stavbe in
v celoti poravna račun upravljavcu;
– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stav‑
bi ali upravnik v njihovem imenu, sklene pisni dogovor z upra‑
vljavcem glede načina obračuna, ključa delitve, ki mora biti
za vse uporabnike enoten in plačila nastalih stroškov takšne
delitve.
IX. PREKINITEV DOBAVE VODE
46. člen
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti
in na zahtevo uporabnika)
Upravljavec je dolžan uporabniku prekiniti dobavo pitne
vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javno vodovodno omrežje izdelan
brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca ali
brez nadzora ter prevzema s strani upravljavca;
– če vodomerni jašek ali interna instalacija uporabnika ni
tehnično ustrezna in je zaradi tega ogrožena kakovost pitne
vode v omrežju javnega vodovoda;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključi‑
tev drugega uporabnika na svoje interno omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo
redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja
noče odstraniti;
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plom‑
bo (na vodomeru) ali kako drugače spremeni način izvedbe
priključka;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege
v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec;
– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o var‑
čevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);
– če uporabnik ne dopusti upravljavcu opravljati nujnih
vzdrževalnih del na javnem vodovodu in priključku stavbe;
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– če uporabnik onemogoča upravljavcu odčitavanje in
pregled vodomerne naprave;
– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode;
– če uporabniki v več stanovanjski stavbi ne uredijo med‑
sebojnih razmerij in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega pri
ključka.
Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev.
Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik plačati
vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po
ceniku upravljavca.
Na zahtevo uporabnika, zaradi opustitve uporabe stavbe,
je upravljavec dolžan začasno prekiniti dobavo pitne vode upo‑
rabniku. Stroške prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne
vode plača uporabnik po ceniku upravljavca.
47. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
Upravljavec ima pravico brez odškodninske odgovorno‑
sti do uporabnika prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi
načrtovanih vzdrževalnih ali investicijskih del na omrežju, od‑
prave okvar ali zaradi višje sile. Za načrtovana vzdrževalna in
investicijska dela mora preko lokalnih sredstev javnega obve‑
ščanja obvestiti uporabnike o prekinitvi vode vsaj 1 dan pred
prekinitvijo dobave vode, oziroma takoj v primeru prekinitve
vode zaradi višje sile.
V izrednih primerih in na podlagi strokovnega mnenja
pristojnih institucij je upravljavec dolžan obveščati uporabnike
o izvajanju posebnih ukrepov glede uporabe vode.
48. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
V primeru pomanjkanja pitne vode v omrežju, župan
Občine Straža na predlog upravljavca izda sklep o varčevanju
s pitno vodo, v katerem določi stopnjo varčevanja in posame‑
znim skupinam omeji uporabo vode.
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
49. člen
(inšpekcijski organ)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljala
pooblaščena uradna oseba – občinski inšpektor, ki ga pooblasti
Občina Straža.
Vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov in odločb
o prekrških zoper določbe tega odloka izvaja pooblaščena
uradna oseba – občinski inšpektor Občine Straža.
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve in
kršitelje prijaviti pooblaščeni uradni osebi – občinskemu inšpek‑
torju Občine Straža.
50. člen
(globe)
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
– upravljavec javnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju s 13. členom;
– ravna v nasprotju s 17. členom;
– ravna v nasprotju z 18. členom;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena;
– ravna v nasprotju s 46. členom;
– ravna v nasprotju s 47. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega od‑
stavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba
– upravljavec zasebnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena;
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena;
– ravna v nasprotju z 8. členom;
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– ravna v nasprotju z 20. členom;
– ravna v nasprotju s 47. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgo‑
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter posa‑
meznik – upravljavec zasebnega vodovoda.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posame‑
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom;
– ravna v nasprotju z 11. členom;
– ravna v nasprotju z 12. členom;
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena;
– ravna v nasprotju z 21. členom;
– ravna v nasprotju s 24. členom;
– ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom
32. člena;
– ravna v nasprotju z 42. členom.
– ravna v nasprotju z določili pete in šeste alineje
46. člena.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz petega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in od‑
govorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter
posameznik.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec del
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posame‑
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju
s 24. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz sedmega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgo‑
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik –
uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom;
– ravna v nasprotju z 11. členom;
– ravna v nasprotju z 12. členom;
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena;
– ravna v nasprotju z 21. členom;
– ravna v nasprotju s 24. členom;
– ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom
32. člena;
– ravna v nasprotju z 42. členom;
– ravna v nasprotju z določili pete in šeste alineje
46. člena.
Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek upravnik več‑
stanovanjske stavbe – pravna oseba, samostojni podjetnik posa‑
meznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 42. členom.
Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz desetega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in odgo‑
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
51. člen
(prehodni roki)
Izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih obmo‑
čjih mora Občina Straža zagotoviti do 31. decembra 2015.
Lastniki obstoječih stavb, ki si zagotavljajo oskrbo s pitno
vodo iz zasebnih vodovodov, morajo prilagoditi oskrbo s pitno
vodo zahtevam tega pravilnika najpozneje do 31. 12. 2010.
Če obstoječa poselitvena območja, kjer mora občina za‑
gotavljati opravljanje storitev javne službe, niso opremljena
ali niso v celoti opremljena z javnim vodovodom, je oskrba
s pitno vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina
ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na sekundarni vodo‑
vod, vendar najpozneje do 31. decembra 2015. Za ta čas mora
občina potrditi upravljavca zasebnega vodovoda po pogojih in
načinu določenem v 6. členu tega odloka.
Obratujoče vodovodne sisteme na območju Občine Stra‑
ža v zasebni lasti, ki oskrbujejo več kot 50 prebivalcev s stal‑
nim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe
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s pitno vodo, večjo od 10 m3 pitne vode na dan, morajo lastniki
zasebnega vodovodnega sistema, oziroma imetniki vodnega
dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vode preko Občine Straža
prenesti v upravljanje izvajalcu javne službe najkasneje do
31. 12. 2015.
Določila šestega odstavka 18. člena se uveljavijo po spre‑
membi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Straža (Uradni list
RS, št. 43/08), z opredelitvijo vsebin o začasnih vodovodnih
priključkih.
Upravljavec javnega vodovoda mora pričeti z vzdrževa‑
njem priključkov obstoječih stavb takoj po uveljavitvi tarife iz
28. člena (prvi odstavek, tretja alineja), oziroma najpozneje
v roku treh let po uveljavitvi tega odloka.
Vodenje katastra javnega vodovoda mora Občina Straža
zagotoviti v okviru javne službe ob uveljavitvi tega odloka.
Do uveljavitve predpisa, ki na področju varstva pred po‑
žari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij
mora Občina Straža zagotavljati sredstva za vzdrževanje in
obratovanje hidrantnega omrežja iz proračuna Občine Straža.
Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka sprejme Občinski
svet Občine Straža v roku dveh let od uveljavitve tega odloka.
52. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža (Uradni list RS, št. 119/08),
Popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 2/09), Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo
v Občini Straža iz vodovodnih sistemov v upravljanju jav‑
nega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (Uradni list RS,
št. 17/09), Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Stra‑
ža (Uradni list RS, št. 17/09).
53. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2010-5
Straža, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

1910.

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

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB1, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 70/08,
108/09), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 –
UPB1, 14/05 – popr., 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07,
57/09 – odl. US, 108/09), Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Pravilnika o nalogah, ki
se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 109/07, 33/08), 35. člena Pravilnika o metodo‑
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – odl.
US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 108/09,
109/09 – odl. US), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Straža (Uradni list RS, št. 75/08) in 6. in 15. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08) je Občinski svet
Občine Straža na 26. seji dne 1. 4. 2010 sprejel
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ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
in padavinske vode na območju Občine Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvajanja gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Straža (v nadaljnjem
besedilu: javna služba), ki obsega:
– splošne določbe,
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– pogoje izvajanja javne službe,
– izvajanje javne službe na območjih, kjer je javna kana‑
lizacija,
– izvajanja javne službe na območjih brez javne kanali‑
zacije,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja in način obračunavanja storitev,
– nadzor nad izvajanjem in kazenske določbe,
– prehodne in končne določbe.
Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi objek‑
tov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v Tehnič‑
nem pravilniku o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
2. člen
Namen odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja
in posebej na varovanje voda,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov
financiranja in nadzora izvajanja javne službe.
3. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odva‑
janju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
2. Padavinska odpadna voda je padavinska odpadna
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
3. Industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odva‑
janju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo;
4. Komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna na‑
prava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
5. Mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
6. Greznica je gradbeni objekt za anaeorobno obdelavo
komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna
voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov
za anaeorobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna
voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje običajno
z infiltracijo v zemljo. Obstoječa greznica je obstoječa greznica
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju od‑
padne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
7. Nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpi‑
sa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo, in je zgrajena kot nepropusten
zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža
komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na
komunalno čistilno napravo;
8. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja
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emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo;
9. Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je obde‑
lava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred odstra‑
njevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje,
kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo bla‑
ta se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja
blata, če se izvajajo na območju komunalne čistilne naprave
v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
10. Območje izvajanja javne službe je območje celotne
ali dela občine;
11. Javna površina je površina objekta ali dela objekta
občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status graje‑
nega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov;
12. Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave
kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
13. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in
poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno
prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali
več stavb, ki so priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje
stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti;
14. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v
nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih),
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posa‑
meznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske
odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega
naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi;
15. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije
(v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem kanalov
in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. pesko‑
lovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne
vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne od‑
padne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekun‑
darno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali
z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje;
16. Območje poselitve je območje poselitve v skladu
s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz komunalnih čistilnih naprav, ali v skladu s predpisom, ki ureja
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav;
17. Vodovarstveno območje je območje v skladu s predpi‑
som, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo;
18. Občutljivo območje zaradi evtrofikacije je območje
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju od‑
padne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
19. Občutljivo območje zaradi kopalnih voda je območje
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju od‑
padne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
20. Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca
o objektih gospodarske javne infrastrukture;
21. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne infra‑
strukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije;
22. Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čišče‑
nje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo
od 2.000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna
odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko
razgradnjo na naslednji način:
– S prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah
v skladu s standardom SIST EN 12255-5;
– V bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom
v skladu s standardom SIST EN 12255-6,
– V bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu
s standardom SIST EN 12255-7,
– Z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlin‑
ski čistilni napravi z vertikalnim tokom.
Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo či‑
ščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu:
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mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja do
50 PE) se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne odpadne
vode, ki je izdelana v skladu s standardi od SIST EN 12566-1 do
SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja
očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo preko
filtrirne naprave za predčiščeno komunalno odpadno vodo ali
posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla;
23. Biološka razgradnja je molekularna razgradnja sesta‑
vin odpadne vode ali blata zaradi delovanja živih organizmov;
24. Usedalnik je gradbeni proizvod, namenjen izločanju
usedljivih snovi zaradi predčiščenja komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi;
25. Dodatna obdelava odpadne vode je dodatna obdelava
odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav;
26. Vplivno območje kopalnih voda je območje vseh povr‑
šinskih voda gor vodno od kopalne vode, vključno s 300 m širo‑
kim obrežnim pasom ob teh vodah, od koder je čas dotoka do
meje območja kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, na morju
pa tudi območje 700 m širokega pasu morja ob kopalni vodi;
27. Območje poselitve je območje iz predpisa, ki ureja
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistil‑
nih naprav;
28. Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je či‑
ščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki
ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih
čistilnih naprav;
29. Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano grad‑
beno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
pred 14. decembrom 2002 ali, ki je v uporabi pred tem dnem;
30. Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma
MČN, vgrajen neposredno za dotočno cevjo, namenjen shra‑
njevanju in gnitju blata, izdelan iz nepropustnega betona ali
drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot use‑
dalnik blata ali kombiniran objekt za blato in odpadno vodo (v
nadaljnjem besedilu: usedalnik blata);
31. Začasni priključek je priključek, ki po vsebini ustreza
elementom, ki so opredeljeni v odloku o obračunu komunalne‑
ga prispevka;
32. Zakraselo območje je območje v nižinah, sredogorju
ali visokogorju, kjer se pojavljajo kraški pojavi kot so požiralniki,
kraške jame, škraplje, vrtače, kraški kanali in odprte razpoke, ki
omogočajo hitro pretakanje vode skozi vodonosnik, v katerem
prevladuje kanalska poroznost, vzdolž katere je hitrost toka
podzemne vode hitrejša kot v preostalem delu vodonosnika
(kraški vodonosnik), ali v katerem prevladuje poroznost razpok
z značilnostmi toka podzemne vode v kraškem vodonosniku
(razpoklinski vodonosnik).
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Občina Straža (v nadaljevanju: občina) je lastnik objektov
in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki jav‑
nega podjetja na celotnem območju Občine Straža, v obsegu
in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
Občina Straža zagotavlja javno službo s podjetjem Komu‑
nala Novo mesto d.o.o., j.p., Podbevškova 12, 8000 Novo me‑
sto, ID številka za DDV: 13503766, matična številka: 5073120
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) in občinsko inšpekcijsko
službo, na celotnem območju Občine Straža, v obsegu in pod
pogoji določenimi s tem odlokom.
5. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo na območju Občine
Straža po Programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: Program oskrbe),
ki ga izdela skladno s pravilnikom.

Stran

5440 /

Št.

38 / 14. 5. 2010

6. člen
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode na
območju Občine Straža se prostorsko zagotavlja:
– v čistilni napravi Sela pri Straži za komunalne odpadne
in padavinske vode, ki se odvajajo preko centralnega kanaliza‑
cijskega omrežja, iz območij, ki so nanj priključena,
– v malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti do
2.000 PE populacijskih ekvivalentov za komunalne odpadne
in padavinske vode, ki se odvajajo preko javnih kanalizacijskih
omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z njimi upravlja
izvajalec javne službe,
– v pretočnih in nepretočnih greznicah ali malih komu‑
nalnih čistilnih napravah (mala komunalna čistilna naprava je
naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo
čiščenja, manjšo od 2.000 PE, v kateri se komunalna odpadna
voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo;
v nadaljnjem besedilu: MČN) za odpadne vode iz stavb oziro‑
ma drugih objektov (v nadaljnjem besedilu: objektov), ki niso
priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni la‑
stnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki. V primeru, da MČN
upravlja upravljavec mora bit le-ta izbran in potrjen s strani vseh
lastnikov MČN.
7. člen
Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MČN in ko‑
munalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se prostorsko
zagotavlja v centralni čistilni napravi Novo mesto.
8. člen
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe v na‑
selju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
zagotoviti:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa‑
dne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se
odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe
objektov javne kanalizacije,
– obdelavo blata,
– obratovalni monitoring za komunalne čistilne naprave.
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za
objekte v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno ka‑
nalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino
stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na
štiri leta,
– prevzem blata iz MČN najmanj enkrat na štiri leta,
– obratovalni monitoring in izdaja potrdil in strokovnih
ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave.
Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz ce‑
stnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.
IV. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene pro‑
storske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja
k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem be‑
sedilu: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi (v nadaljnjem
besedilu: pogoje), soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem
besedilu: soglasja) in potrdila in strokovne ocene na podlagi
predložene dokumentacije, in sicer:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem na‑
črtovanju,
2. za pogoje, soglasja, potrdila in strokovne ocene:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom
kanalizacijskega priključka v sklopu načrta zunanje ureditve,

Uradni list Republike Slovenije
3. za soglasja za priključitev obstoječih objektov oziroma
drugih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
objekta,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt za izvedbo interne kanalizacije objekta,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivo‑
sti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih sno‑
veh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrij‑
ske odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske
odpadne vode,
– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali soglasje
lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek
oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
4. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in
načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal kanalizacijski priključek, oziroma sodno od‑
ločitev, ki nadomesti soglasje,
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključ‑
kom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi objekta,
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za potrdila, strokovne ocene, smernice ter tehnične po‑
datke iz katastra, ki jih izda na zahtevo investitorja oziroma
projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec zaračuna
materialne stroške po merilih in tarifi storitve izvajalca.
Za obstoječe objekte, ki se ob uveljavitvi tega odloka na‑
hajajo na območju stavbnih zemljišč, določenim z Občinskim
prostorskim načrtom, je izjemoma na kanalizacijsko omrežje
možno začasno priključiti tudi objekte brez gradbenega ali
uporabnega dovoljenja, če je to v interesu investitorja in lokalne
skupnosti pod pogojem, da:
– investitor oziroma lastnik objekta občini k vlogi za izdajo
odločbe o odmeri komunalnega prispevka predloži dokazilo
o začetem postopku legalizacije objekta in pred priključitvijo
objekta občini plača komunalni prispevek ali
– ob vlogi za izdajo odločbe za odmero komunalnega pri‑
spevka podpiše izjavo, s katero prevzema obveznost pridobitve
gradbenega dovoljenja v roku 1 leta po izdaji odločbe o odmeri
komunalnega prispevka ter vse finančne in ostale posledice,
ki bi iz tega naslova lahko bremenile lokalno skupnost v zvezi
z omogočeno začasno priključitvijo njegovega objekta na ka‑
nalizacijsko omrežje.
Izvajalec lahko z namenom racionalizacije postopkov po
lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg
potrebne dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, vendar
ne v manjšem obsegu, kot to zahteva ZGO.
Gradnja novih kanalizacijskih omrežij in prenos zgrajenih
kanalizacijskih omrežij na Občino Straža
10. člen
Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novo‑
zgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana kot
javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacijskih
objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo le-te
predati v last Občini Straža.
Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije iz pr‑
vega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja do‑
kumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
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– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in
potrdilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture
(GJI),
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in
jaškov,
– poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s pre‑
dloženim video posnetkom,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici
dostopa do omrežja in objektov javne kanalizacije.
Izvajalec lahko z namenom racionalizacije postopkov po
lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg
potrebne dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena.
11. člen
Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pri‑
padajočimi objekti, se predajo v last občine in upravljanje izva‑
jalcu na podlagi pregleda, pisnega strokovnega mnenja izva‑
jalca in ocene vrednosti predanega omrežja. Mnenje izvajalca
lahko nadomesti manjkajoče dokumente, predpisane v drugem
odstavku 11. člena, do pridobitve upravnega akta o legalizaciji.
Postopek prevzema po pooblastilu občine opravi izvajalec.
Prevzem se opravi s pogodbo, s katero se vpletene stranke
zavežejo, da bodo v pogodbenem roku legalizirale predano
kanalizacijsko omrežje in zagotovile sredstva za sanacijo.
12. člen
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in
mešanem omrežju. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove
obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem omrežju,
razen v primerih, ko:
– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustre‑
znega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh
vzporednih kanalov,
– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni
možno odvajati v vodotok ali ponikati.
IV.a) IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KJER JE JAVNA KANALIZACIJA
Opredelitev naprav in objektov
13. člen
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane
tehnološke naprave, kot so:
– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod
komunalne odpadne in padavinske vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in pa‑
davinske vode,
– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije.
14. člen
Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključki od javne kanalizacije do ob
jekta,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, pe‑
skolovi in lovilci olj,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami
v stanovanjski stavbi ali drugih objektih.
Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov ter
črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in padavin‑
ske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del
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objekta in je zato v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora
biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora
vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prosto‑
rov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti
s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravita‑
cijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo.
V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav,
je potrebno odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega
nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega
kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem
poteka javna kanalizacija.
Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski jašek,
ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in pre‑
verjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževanje in
čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora biti pra‑
viloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega nemo‑
teno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega jaška
določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji.
Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču
v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu soglasje oziroma služno‑
stno pogodbo lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti
revizijski jašek.
V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven
objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanalizacijo
tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opra‑
vljati preglede odpadne vode.
Naprave in objekte iz 14. člena odloka upravlja in vzdržuje
uporabnik na svoje stroške.
Pogoji priključitve na javno kanalizacijo
15. člen
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali pre‑
ureja javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev
obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna.
V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od
0,02 PE in pri tem ni potrebno premagovati več kot 5 m nega‑
tivne višine. V primeru premagovanja negativne višine je lahko
lastnik-fizična oseba oproščena plačila komunalnega prispevka
izračunanega v skladu z odlokom o komunalnem prispevku.
Izvajalec mora lastnika objekta obvestiti v roku 30 dni po
prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, da je
priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna
in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno
kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku
šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije
odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali
MČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da lastnik
na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napra‑
vo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne
vode.
Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v pogodbi
o priklopu določi uporabniku obveznost, da opravlja periodične
meritve količin in lastnosti odpadne vode. Navedene obveznosti
uporabnik izvaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na
lastne stroške nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. V tem
primeru mora uporabnik redno dostavljati izvajalcu poročila
o opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.
Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko
odpadno vodo obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 4000 m3
na leto morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izve‑
sti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca javne službe.
Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez posebnega
obvestila dostopno izvajalcu javne službe.
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16. člen
Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v la‑
sti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno
kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko
to zahteva položaj in velikost objektov, se izjemoma dovoli po
navodilih izvajalca tudi izgradnja dveh ali več priključkov.
Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo
preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, ko se pri
izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racional‑
no, je dovoljena priključitev po navodilih izvajalca več objektov
preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa
morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je
priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.
17. člen
Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na pod‑
lagi vloge lastnika objekta in izpolnitve naslednjih pogojev:
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,
– pridobljeno soglasje lastnika infrastrukture.
Investitor je dolžan vlogo podati najkasneje v osmih dneh
pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in pre‑
vzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške
uporabnika. O medsebojnih obveznostih se sklene pogodba.
18. člen
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec
javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec
gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o gra‑
ditvi objektov pod nadzorom izvajalca.
19. člen
Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz ma‑
terialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim
normativom (EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so
navedene v Tehničnem pravilniku.
20. člen
V mešano kanalizacijo ni dovoljeno odvajati strešnih in
drenažnih vod, vodotokov ter podtalnic, če obstaja možnost
ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok.
IV.b) IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE
Izvajanje javne službe na območjih, ki niso opremljena
z javno kanalizacijo
21. člen
Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja od‑
padne vode velja za investitorja obvezna izgradnja MČN ozi‑
roma nepretočne greznice.
Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja
naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanali‑
zacije, so lastniki objektov dolžni obstoječe pretočne greznice
odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nado‑
mestiti z nepretočnimi greznicami ali MČN, ki morajo ustrezati
zakonsko predpisanim standardom, glede tehnične izvedbe in
dodatne obdelave očiščene odpadne vode. Dodatno obdelavo
odpadne vode je potrebno izvesti z ustrezno membransko
filtracijo ali dodatno obdelati na drug način do takšne stopnje,
da niso preseženi mikrobiološki parametri, ki so predpisani za
komunalne čistilne naprave. Posamezni uporabniki lahko zgra‑
dijo skupno MČN s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem, ki
nima statusa javne kanalizacije, za upravljanje s temi objekti pa
morajo pooblastiti odgovornega upravljavca naprav.
V skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav izvajalec izdela na
stroške obratovalni monitoring oziroma za naprave do zmo‑
gljivosti 50 PE izdela oceno obratovanja v skladu z zgoraj
navedeno uredbo.
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Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja
v malo komunalno čistilno napravo, v zvezi s prepovedmi in
omejitvami iz 3. člena uredbe, Uredbo o emisiji snovi pri odva‑
janju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode
v zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena uredbe, Uredbo
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav,
– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne
odpadne vode iz 4. člena uredbe, Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi,
navedenimi v 1. točki 2. člena uredbe, Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
ali s priporočili o stanju tehnike čiščenja komunalne odpadne
vode v malih komunalnih čistilnih napravah, ki jih ministrstvo
objavlja na svojih spletnih straneh,
– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z 12. členom
uredbe, Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz
malih komunalnih čistilnih naprav.
Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa
ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe določi
občina v skladu z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
22. člen
Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje z blatom iz
pretočnih greznic in iz MČN in komunalne odpadne vode iz
nepretočnih greznic na celotnem območju Občine Straža po
Programu oskrbe.
23. člen
Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvajalec
na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije, oziroma po‑
pisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi
dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem
črpanju blata.
Pogostost praznjenja usedalnika blata za posameznega
uporabnika določi izvajalec v Programu oskrbe na podlagi
prostornine usedalnika blata.
24. člen
Izvajalec je dolžan o nameri prevzema blata oziroma
komunalne odpadne vode uporabnika pisno obvestiti vsaj de‑
set dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora
navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.
Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne
prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljša
od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca pi‑
sno obvestiti vsaj dva dni pred začetkom opravljanja storitve.
Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne
odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi, ter s tem
onemogoči izvedbo storitve, ali če izvajalcu ne omogoča opra‑
vljanja storitev, mora plačati nastale stroške po ceni za prevzem
blata. Stroška ravnanja z blatom izvajalec uporabniku v tem
primeru ni upravičen zaračunati.
Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega
odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti
upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel
odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.
25. člen
Blato iz pretočnih greznic in MČN ter komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo v spre‑
jemnico na ČN Novo mesto ali drugo ustrezno lokacijo, ki jo
določi izvajalec, zato je prepovedano odvažanje in odlaganje
v naravno okolje, v površinske ali podzemne vode ali javno
kanalizacijo.
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V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
IN UPORABNIKOV
Pravice in obveznosti izvajalca
26. člen
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje
pravice in dolžnosti:
– zagotavljati javno službo,
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretoč‑
nih greznic in MČN,
– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode iz nepretočnih greznic,
– zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanali‑
zacije, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred po‑
segom,
– izdelovati Program oskrbe in ga objavljati na svojih
spletnih straneh in v uradnem lokalnem glasilu,
– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne
kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno
infrastrukturo,
– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MČN in
nepretočnih greznic,
– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvaja‑
nja odpadne vode in o času trajanja prekinitev,
– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije
na stroške lastnika infrastrukture,
– voditi predpisane evidence in izvajati predpisana po‑
ročila,
– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati
izterjavo dolgovanih zneskov,
– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in ka‑
nalizacijskih priključkov ter MČN,
– izvajati investicijska vzdrževalna dela v skladu z zago‑
tovljenimi finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za
odvajanje in čiščenje odpadnih vod,
– izvajati tekoča vzdrževalna dela na objektih za odvaja‑
nje in čiščenje odpadnih vod,
– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na jav‑
no kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih o tem
obveščati,
– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečišče‑
vanje industrijske odpadne vode, ter izvajati potrebne ukrepe
za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja,
– nadzirati iz naslova zagotavljanje nemotenega delo‑
vanja javne kanalizacije stanje kanalizacijskega priključka in
interne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika,
– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja
kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah, oziro‑
ma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in
v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja,
– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov
lokalne skupnosti, ter državnih organov in služb na podlagi
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni sa‑
moupravi in tega odloka,
– izvajati druge obveznosti tega odloka.
27. člen
Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja
lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav,
MČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika
prizadetega zemljišča.

Št.

Stran

5443

koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt,
del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan
skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve
in poroštvih.
Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo,
MČN ali nepretočno greznico,
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene,
kot to določa ta odlok,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo
in vse naprave vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpa‑
dne vode,
– vzdrževati greznice in MČN,
– izvajati predpisane meritve komunalnih odpadnih in
padavinskih vod ter komunalnih industrijskih vod,
– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji,
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču,
– omogočati izvajalcu dostop do greznice oziroma MČN
in prevzem vsebine,
– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MČN, mu omogoči‑
ti pregled in prevzem MČN in pred zagonom predati predpisano
dokumentacijo o ustreznosti MČN,
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji,
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh poja‑
vih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naziva, naslova,
lastništva objekta, in spremembah na objektu, ki imajo vpliv
na odvod komunalne odpadne in padavinske vode in obračun
stroškov,
– plačevati stroške storitev javne službe,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uveden
obračun porabe pitne vode na osnovi enega obračunskega vo‑
domera in izvajalcu posredovati od lastnikov oziroma upravnika
podpisan delilnik stroškov,
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in la‑
stnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne
službe,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva‑
janju in čiščenju odpadne vode.
29. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni do‑
voljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na
vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov,
spreminjati višine nadkritja kanalizacijskega omrežja, zasipa‑
vati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko
povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale
njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno po‑
segati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode
v javno kanalizacijsko omrežje.
30. člen
Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino
za dokazano škodo nastalo zaradi prekinitve odvajanja ko‑
munalne odpadne vode po krivdi izvajalca, oziroma opustitve
vzdrževanja javne kanalizacije.
VI. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
IN NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV

Pravice in obveznosti uporabnikov
28. člen
Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali sola‑
stnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na območju
Občine Straža, priključenega na javno kanalizacijo oziroma
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31. člen
Viri financiranja gospodarske javne službe so:
1. Cena odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih
2. Cena čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih
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3. Sredstva občinskega proračuna
4. Sredstva državnega proračuna in državnih skladov
5. Sredstva okoljskih dajatev
6. Dotacije in subvencije
7. Komunalni prispevek in ostali prispevki občanov
8. Drugi viri.
32. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se
oskrbujejo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanali‑
zacijo oziroma čistilno napravo.
Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
se uporabnikom zaračunava mesečno.
33. člen
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo
naslednje storitve javne službe:
– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in
storitve, vezane na nepretočne greznice,
– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpa‑
dnih voda so razdeljeni v naslednje skupine:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pri‑
dobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski
dejavnosti, ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dol‑
žni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če
zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode namenjene
za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja kriterij,
ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode preko
števca porabe pitne vode.
34. člen
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunal‑
ne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine,
stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode ter stroškov okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na
računu prikazujejo ločeno.
35. člen
Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpa‑
dnih voda in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževa‑
njem infrastrukture javne službe,
– finančne odhodke, ki vključujejo obresti in druge stroške
povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture.
Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve odva‑
janja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, za storitve prevze‑
manja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz nepretočnih
greznic, za storitve odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih
voda in za storitve čiščenja prevzetega blata iz obstoječih
greznic in MKČN.
Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obraču‑
na mesečno v evrih, glede na faktor, oblikovan po različnih
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zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih z močjo obra‑
čunskega vodomera in pretokom v m3/h, skladno z naslednjo
preglednico:
VODOMER
DN 13
DN 20
DN 25
DN 32
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150

PRETOK
(v m3/h)
3
5
7
12
30
100
150
300

FAKTOR
1,00
1,67
2,50
4,00
10,00
33,33
50,00
100,00

V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim vodo‑
merom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka tega
člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor omre‑
žnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega pretoka tega
vodomera.
V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
in padavinske odpadne vode z javnih površin ni opremljena
z vodomerom, se obračuna omrežnina, ki je določena za vo‑
domer DN 20.
Omrežnina za storitev odvajanja in čiščenja padavinske
odpadne vode s streh se obračuna glede na količino padavin,
ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni
čistilni napravi.
36. člen
Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe od‑
vajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda
vključujejo:
– proizvajalne stroške,
– splošne stroške izvajanja javne službe,
– donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa
zadnje izdane obveznice RS povečane za 1 odstotno točko).
Stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja ko‑
munalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih
površin se delijo glede na dobavljeno količino pitne vode ozi‑
roma na količino opravljene storitve v zadnjem zaključenem
poslovnem letu, obračunane v eurih/m3.
37. člen
Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin je
izražena v m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja,
če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo
odvajanje in čiščenje odpadnih vod in velja tudi za prevzem
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen odvoz
in ravnanje z njimi na komunalni čistilni napravi.
Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve po‑
rabe pitne vode se količina odpadnih voda določi na način iz
Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda (normirana poraba po DN 13 ali 0,15 m3
na osebo na dan).
Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje pada‑
vinske odpadne vode s streh je izražena v m3 in se obračuna
glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino stre‑
he, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno
kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino
padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina
padavin, ki pade na utrjeno javno površino ali streho, pri
čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna
količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje
utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže
meteoroloških postaj.
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Obračunano količino padavinske odpadne vode lahko
izvajalec, v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjše‑
vanja količin na strani uporabnika, zmanjša za največ 50%.
Enota količine storitve prevzema blata in ravnanja z bla‑
tom iz obstoječih greznic ali MKČN je izražena v m3 upo‑
rabnega volumna usedalnika blata. Enota količine storitve
obratovalnega monitoringa je izražena v eurih/enkratno sto‑
ritev. Količine storitve se praviloma obračunava po izvedeni
storitvi.
Količine ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena se
pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaženosti
vode, upošteva še faktor onesnaženosti, kateri se ugotavlja
v skladu s Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.
38. člen
Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zara‑
di odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih
dajatev v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja.
39. člen
Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih
odpadnih voda se uporabnikom zaračuna na osnovi dejan‑
ske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali
v akontacijah določenih glede na porabo pitne vode v preteklem
obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj
enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.
Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode
se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja in
čiščenja padavinske odpadne vode se zaračunava za utrjene
površine večje od 400 m2 in strehe večje od 200 m2 tlorisne
površine. Stroške se obračunava v primeru odvajanja v javno
kanalizacijo.
Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje
v 18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne
določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok
plačila.
40. člen
Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda pripravi
izvajalec javne službe skladno z določili tega odloka in zakon‑
skimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v Republiki
Sloveniji, potrjuje pa jih občinski svet.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako‑
nom o DDV.
41. člen
Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve po‑
samezne javne službe samo za prvo skupino uporabnikom v ti‑
stem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture,
ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo
stroški izvajalca in javnih dajatev.
42. člen
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpi‑
še. Odpis stroškov, ki izhajajo iz področja odvajanja in čiščenja
odpadnih vod se odpišejo v skladu z internim pravilnikom
izvajalca.
43. člen
Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju zara‑
čunanih stroškov storitev povezanih z odvajanjem in čiščenjem
komunalnih in padavinskih odpadnih voda lahko izvajalec go‑
spodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku
obveščanja v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklopi
vodovodni priključek.
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VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljala
pooblaščena uradna oseba – občinski inšpektor, občinskega
inšpektorata Občine Straža.
Vodenje postopka, izdajo plačilnih nalogov in odločb
o prekrških zoper določbe tega odloka izvaja pooblaščena
uradna oseba – občinski inšpektor Občinskega inšpektorata
Občine Straža.
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve in
kršitelje prijaviti pooblaščeni uradni osebi – občinskemu inšpek‑
torju Občinskega inšpektorata Občine Straža.
45. člen
Z globo 1400 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba
– izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s 26. členom.
Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
Z globo 1400 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom,
– ravna v nasprotju s 50. členom.
Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ter
posameznik.
Z globo 500 evrov se za prekršek kaznuje posa
meznik, če:
– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom,
– ravna v nasprotju s 50. členom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka sprejme Občinski
svet Občine Straža v roku 1 leta po uveljavitvi tega odloka.
47. člen
Občina Straža je dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje
odpadne komunalne vode po javni kanalizaciji najpozneje do:
– 31. 12. 2015 za območje poselitve na prispevnem ob‑
močju občutljivega območja ali na vplivnem območju kopalnih
voda ali na vodovarstvenem območju, če je gostota obreme‑
njenosti na tem območju poselitve zaradi nastajanja komunalne
odpadne vode večja od 10 PE/ha,
– 31. 12. 2017 za območje poselitve, ki ni na območjih
iz prve alineje, če je gostota obremenjenosti na tem območju
poselitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode manjša
od 20 PE/ha, območje pa je vključeno v operativni program
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
Območja poselitve so opredeljena z Operativnim progra‑
mom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini
Straža.

Stran

5446 /

Št.

38 / 14. 5. 2010

48. člen
Lastniki stavb iz območij, kjer Občina Straža ni dolžna
zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanali‑
zacijo morajo sami na svoje stroške zagotoviti čiščenje v MČN
ali zbiranje v nepretočni greznici najpozneje do 31. 12. 2015,
če je obstoječa stavba na prispevnem območju občutljivega
območja ali na vplivnem območju kopalnih voda ali na vodo‑
varstvenem območju.
V primeru izgradnje MČN lahko lastniki stavb uveljavijo
zmanjšanje višine plačila okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda ob predložitvi dokumentacije o izgrajeni MČN.
Za vrsto MČN, gradnjo in obratovanje MČN se uporablja
zakonodaja, ki določa mejne vrednosti parametrov, obratovanje
in ostale zahteve. (Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpa‑
dne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav).
49. člen
Izvajalec s 1. 1. 2010 v projektnih pogojih za območje
brez javne kanalizacije ne dopušča gradnje pretočnih greznic,
ampak dovoljuje samo nepretočne greznice ali male čistilne
naprave.
50. člen
Do izdelave katastra prispevnih površin za obračunavanje
padavinskih voda se stroški odvajanja in čiščenja padavinskih
voda ne obračunavajo. Kataster izdela izvajalec javne službe
v roku treh let od dneva veljavnosti na stroške lastnika javne
infrastrukture.
51. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode na območju Občine Straža (Uradni list RS, št. 20/09),
Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 28/09), Sklep o uporabi pravilnika o obračunavanju
stroškov za uporabo javne kanalizacije v Občini Straža (Ura‑
dni list RS, št. 27/08), Pravilnik o obračunavanju stroškov za
uporabo javne kanalizacije v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 28/09).
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2010-5
Straža, dne 1. aprila 2010
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Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.
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Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov na območju
Občine Straža

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A
in 70/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: U-I-21/07-18, 76/08
– ZLS-O, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9 in 79/09 – ZLS-P),
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/04 – UPB4,
139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 in 76/08), 4. in 6. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Straža (Uradni list RS,
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št. 75/08) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list
RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 26. re‑
dni seji dne 1. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki in gospodarske
javne službe odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov na območju Občine Straža
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja obve‑
zne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
in obvezne gospodarske javne službe odlaganja ostankov ko‑
munalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na
območju Občine Straža (v nadaljevanju: občina).
2. člen
S tem odlokom se določa:
– namen odloka,
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostor‑
ska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne
službe,
– viri financiranja javne službe,
– obračun storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe,
– prehodne in končne določbe.
3. člen
Cilji javne službe po tem odloku so:
– zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja ravnanja
z odpadki v skladu z zakonodajo in ostalimi predpisi,
– zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komu‑
nalnih odpadkov,
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov, preden se jih
odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov,
– zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno rabo
ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne
embalaže, ki je komunalni odpadek,
– uveljavitev načela: “stroške plača povzročitelj komunal‑
nih odpadkov“,
– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih pro‑
gramov na področju ravnanja z odpadki,
– zagotoviti učinkovito izločevanje organskih – biorazgra‑
dljivih odpadkov,
– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje uporab‑
nikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle‑
dnji pomen:
– Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim
po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter sto‑
ritvenih dejavnosti, ki nastajajo na območju občine.
– Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična,
pravna in druga oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju
občine in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzro‑
čitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu
povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne od‑
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padke izvajalcu javne službe ali pravna oseba, ki v skladu s tem
odlokom lahko z izvajalcem javne službe sklene pogodbeno
razmerje za ravnanje z odpadki.
– Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je določeno me‑
sto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne
službe prepuščajo te odpadke. Prevzemno mesto kosovnih
odpadkov je običajno mesto, ki je sicer namenjeno za prevzem
komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov na
poziv izvajalca javne službe na prevzemnem mestu prepušča
kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem
urniku.
– Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej
določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke
v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto komunalnih
odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za posamezno
stavbo ali skupino stavb določi v postopku izdaje dovoljenja
za poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka pre‑
vzemno mesto komunalnih odpadkov ni bilo določeno, se ga
določi ob začetku izvajanja storitev javne službe prevzemanja
komunalnih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest.
Prevzemno mesto je lahko hkrati zbirno mesto. Za urejenost
in čistočo prevzemnega in zbirnega mesta skrbi izvajalec
javne službe.
– Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so
nameščene posode, v katere povzročitelji komunalnih odpad‑
kov neovirano odlagajo komunalne odpadke. Zbirno mesto
komunalnih odpadkov praviloma ni na javni površini. Zbirno
mesto komunalnih odpadkov je lahko tudi na drugih površinah.
V kolikor je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto, le to ne
sme biti oddaljeno od mesta prevzema več kot 10 metrov, sicer
mora povzročitelj ob določenem prevzemu zagotoviti prestavi‑
tev posode do prevzemnega mesta ter po izpraznitvi ponovno
vrnitev na zbirno mesto.
– Zbirni center je ustrezno urejen, pokrit ali nepokrit pro‑
stor, urejen in opremljen za prevzemanje in začasno hranjenje
vseh vrst ločenih frakcij. V zbirnem centru povzročitelji komu‑
nalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu javne službe te frakcije in
kosovne odpadke. Na območju zbirnega centra se lahko uredi
tudi zbiralnica nevarnih frakcij.
– Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine Loče‑
no zbrane frakcije in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je
komunalni odpadek iz podskupine Embalaža, vključno z ločeno
zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega
seznama odpadkov, določenega v Uredbi o ravnanju z od‑
padki.
– Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso ne‑
varni odpadki in na katere se nanaša s tem odlokom določen
najmanjši obseg oskrbe. Ločene frakcije so določene v prilogi 1
Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
– Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno
ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z od‑
padki, na katere se nanaša s tem odlokom določen najmanjši
obseg oskrbe. Nevarne frakcije so določene v prilogi 2 Odredbe
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
– Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine Drugi komu‑
nalni odpadki s klasifikacijskega seznama odpadkov, določe‑
nega v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti,
oblike in teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih za
odpadke.
– Oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje
nevarne snovi je zavržena oprema, ki vsebuje klorofluorooglji‑
ke, in zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje
nevarne snovi iz podskupine Ločeno zbrane frakcije s klasifika‑
cijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju
z odpadki, kot so hladilniki, zamrzovalniki, toplotne črpalke in
klimatske naprave, ki vsebujejo klorofluoroogljike ali klorofluo‑
ro-ogljikovodike, avdiovizualna, računalniška ali druga elektron‑
ska oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu.
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– Ostanki komunalnih odpadkov so komunalni odpadki, iz
katerih so izločene ločeno zbrane frakcije iz klasifikacijskega
seznama odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki,
ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih od‑
padkov, ki jih zaradi njihove sestave in načina nastajanja pra‑
viloma ni možno razvrstiti v skupino Ločeno zbrane frakcije ali
v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino Embalaža,
vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek
v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz Uredbe o ravnanju
z odpadki.
– Biološki odpadki so ločeno zbrane frakcije organskih
kuhinjskih odpadkov in odpadkov z vrtov, primernih za kom‑
postiranje.
– Odpadna embalaža je odpadna primarna in sekundar‑
na embalaža, ki je komunalni odpadek skladno s predpisom
o ravnanju z odpadki.
– Embalaža iz sestavljenih materialov je embalaža, ki
je sestavljena iz več slojev različnih materialov, ki jih ročno ni
mogoče razstaviti ali drugače med seboj ločiti.
– Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor,
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih od‑
padkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
– Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe
te frakcije oddajajo.
– Premična zbiralnica je tovorno vozilo, opremljeno za
ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem
urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji ko‑
munalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali
ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi
in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.
– CEROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske
je sklop objektov in naprav, kjer se izvaja sortiranje, kom‑
postiranje, mehansko-biološka obdelava ostanka odpadkov,
začasno skladiščenje ločenih frakcij ter odlaganje nenevarnih
odpadkov.
– Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje bioloških
odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in kuhinjskih odpadkov, ki
pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom,
če gre za večstanovanjski objekt z vrtom. Povzročitelj lahko
kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če ima
za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost zago‑
tavlja postavitev kompostnika, kompostnik pa je zastrt ali tako
izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, neposre‑
dno iz stanovanjskih stavb ali javnih poti ne vidi.
– Mala komunalna kompostarna je namenski objekt za
predelavo biološko razgradljivih odpadkov, z letno zmogljivostjo
predelave, ki ne presega 100 ton neobdelanih biološko raz‑
gradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju odpadkov
rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih površin in biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zeleni
vrtni odpad. Primerno zemljišče in dostop zagotovi pristojni
organ občine.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Izvajalec javne službe je javno podjetje, ki je registrirano
za opravljanje te dejavnosti, ki ga določi občina v skladu s pred‑
pisi o gospodarskih javnih službah (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec javne službe).
Občina zagotavlja javno službo v javnem podjetju za:
– zbiranje kosovnih odpadkov,
– odpadne električne in elektronske opreme,
– zbiranje nevarnih frakcij,
– zbiranje komunalnih odpadkov,
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– zbiranje ločenih frakcij,
– predelava odpadkov in
– odlaganje odpadkov.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
6. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. Izločevanje papirja, lepenke, stekla in drugih ločenih
frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno
zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunal‑
nih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij zbirnih
centrih in v okviru sistema uporabe namenskih zbirnih vreč, za
zbiranje mešane embalaže,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo v gostinski
dejavnosti in v turistični dejavnosti,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih,
športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komu‑
nalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,
– prevzemanje odpadne električne in elektronske opreme,
ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo
povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,
– prevzemanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki
nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih povzro‑
čitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru,
– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru
ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih
centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje
z embalažo in odpadno embalažo,
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo lo‑
čenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij
v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih in niso odpadna
embalaža,
– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v zbirnih centrih,
izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz tretje točke tega člena,
– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpad‑
kov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega
člena,
– oddajanje v zbirnih centrih prevzete opreme, ki se
uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu
zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,
– zagotavljanje predelave in oddajanja v predelavo in od‑
stranjevanje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo
pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in so prevzeti v zbirnih
centrih od povzročiteljev komunalnih odpadkov,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov
za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov
in druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju
in oddajanju ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpad‑
kov in gradbenih odpadkov manjših količin v zbirnih centrih,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje ostalih
zabojnikov za zbiranje ločenih frakcij,
– nabava vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– po pooblastilu občine načrtovanje, pridobitev zemljišč,
graditev ter urejanje in vzdrževanje prostorov zbiralnic in zbir‑
nih centrov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o ločeno
zbranih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
2. Zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevze‑
mnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovor‑
jenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo
večje kose ločenih frakcij,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih je izvaja‑
lec ločenega zbiranja frakcij iz prve točke tega odstavka prevzel
v zbirnem centru,
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– obdelava kosovnih odpadkov,
– oddajanje in odstranjevanje obdelanih kosovnih od‑
padkov,
– nabava vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje zabojnikov
za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– načrtovanje, graditev objektov ter nabava in vzdrževa‑
nje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o koli‑
činah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih odpadkov
po predpisih na področju ravnanja z odpadki.
3. Zbiranje nevarnih frakcij iz gospodinjstev v naslednjem
obsegu:
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komu‑
nalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij,
– redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih je izvajalec
ločenega zbiranja frakcij iz prve alineje te točke prevzel v zbi‑
ralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru,
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje v odstranjevanje in predelavo prevzetih ne‑
varnih frakcij,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra‑
nih nevarnih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z od‑
padki.
4. Zbiranje komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– prevzemanje komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov prepuščajo na prevzemnih mestih za
komunalne odpadke v posodah za biološke odpadke in v po‑
sodah za ostale odpadke,
– oddajanje prevzetih komunalnih odpadkov v CEROD,
– po pooblastilu občine nabava in vzdrževanje posod,
v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev
prepuščajo komunalne odpadke,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz komunalnih
odpadkov,
– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za
vsa dela javne službe, določena v tem členu,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbra‑
nih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja
z odpadki.
5. Dejavnost CEROD v naslednjem obsegu:
– razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov, ki so name‑
njeni za odlaganje, kompostiranje bioloških odpadkov, mehan‑
sko biološka predelava odpadkov, odlaganje odpadkov,
– oddajanje odpadne embalaže, ki je izločena v okvi‑
ru razvrščanja komunalnih odpadkov v sortirnici, v predelavo
skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno
embalažo,
– zagotavljanje predelave ločeno zbranih odpadkov in
oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so izločene v okviru
izločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov
v sortirnici in niso odpadna embalaža,
– oddajanje nevarnih frakcij, ki so izločene v okviru iz‑
ločanja ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov
v sortirnici, izvajalcu zbiranja nevarnih ločeno zbranih frakcij iz
3. točke tega člena,
– zagotavljanje odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
po predpisih na področju ravnanja z odpadki in
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov iz
dejavnosti CEROD po predpisih na področju ravnanja z od‑
padki.
Dejavnost CEROD se podrobno opredeli z Načrtom rav‑
nanja z odpadki po predpisih o ravnanju z odpadki in Poslov‑
niku za obratovanje odlagališča po predpisih za odlaganje
odpadkov.
7. člen
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru, in
sicer za območje celotne občine.
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8. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnih
centrih iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno s tran‑
sportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik,
– drobno plastiko,
– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupinsko in
prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati opravlja
funkcijo skupinske in prodajne embalaže,
– drobne odpadke iz kovin, vključno s transportno, sku‑
pinsko in prodajno embalažo iz kovin, ki hkrati opravlja funkcijo
skupinske in prodajne embalaže,
– les, vključno s transportno, skupinsko in prodajno em‑
balažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– doze za razpršila (aerosoli),
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,
– odpadno električno in elektronsko opremo in
– kosovne odpadke.
Zbirni centri so opremljeni tudi za prepuščanje odpadkov
z vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni obrezki
in manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastajajo v gospodinj‑
stvih pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih v zbirnem
centru prepuščajo povzročitelji iz gospodinjstev. Prevzem od‑
padkov, ki vsebujejo nevarne snovi se prevzema le v primeru,
ko so v zbirnem centru zagotovljeni pogoji za prevzem in za‑
časno skladiščenje nevarnih snovi.
9. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij
zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji
komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojni‑
kih, nameščenih na prostoru zbiralnice:
– plastično, kovinsko in drugo sestavljeno drobno em‑
balažo,
– papirja in lepenke, vključno z drobno odpadno embalažo
iz lepenke in
– odpadne embalaže iz stekla.
Ločene frakcije iz prejšnjega odstavka, ki nastajajo v stav‑
bi, v kateri se izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost
s kapaciteto več kot 20 nočitev, se prepuščajo izvajalcu zbiranja
ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo lastniki ali upravljav‑
ci teh stavb sami.
Več izvajalcev turističnih in gostinskih dejavnosti v isti
stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredijo skupno zbiranje
ločenih frakcij v zabojnikih, ki jih zagotovijo sami v prostorih
enega od njih.
10. člen
Zbiralnice se uredi v skladu z Odredbo o ravnanju z lo‑
čeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki.
11. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij se v zbirnih centrih pov‑
zročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja tudi redno odda‑
janje nevarnih frakcij in kosovnih odpadkov.
V zbirnih centrih se izvaja prevzemanje nevarnih frakcij in
kosovnih odpadkov nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno
za tak prevzem.
12. člen
Občasno prevzemanje nevarnih frakcij do izgradnje zbir‑
nega centra zagotavlja izvajalec javne službe v premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij.
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Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih
zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih od‑
padkov zagotavlja enakomerno razporejeno po celotnem ob‑
močju občine. Podrobna razporeditev se določi s Programom
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.
13. člen
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za la‑
stnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in
v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali po‑
čitniških hiš in drugih podobnih gospodarskih objektih, ali če se
v njih izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
Komunalne odpadke izvajalec javne službe prevzema
tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno
vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka po‑
samična etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in
se lastnik ali uporabnik etažne enote z izvajalcem javne službe
in upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz
etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in
neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih
uporabnikih stavbe.
14. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na pre‑
vzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih
odpadkov v posodah naslednjih velikosti: 120, 240, 660, 770,
1100 litrov in kesoni 5 m3 in 7 m3.
Povzročitelji komunalnih odpadkov na prevzemnih me‑
stih razvrščajo komunalne odpadke v skladu s programom
(urnikom), ki ga uvede izvajalec javne službe. Za ostale ne
tipizirane posode, si mora povzročitelj pridobiti pisno soglasje
izvajalca. Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke
so praviloma namenjene za zbiranje in prevzemanje mešanih
komunalnih odpadkov, ki se občasno pojavijo v večjih količinah
pri povzročiteljih.
Kolikor izvajalec javne službe za posamezno območje
poselitve odloči, da morajo uporabniki storitev javne službe
zagotoviti možnost prepuščanja mešanih komunalnih odpad‑
kov v vrečah, je takšen način obvezen za vse uporabnike na
tem območju.
Tipizirane vreče se lahko uporabijo tudi za ostale vrste
ločeno zbranih odpadkov, vendar le na način in pogojih, ki jih
določi izvajalec javne službe s posebnim programom.
15. člen
Če se komunalne odpadke prevzema enkrat tedensko,
mora biti prostornina posode ali skupna prostornina vseh po‑
sod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne
stavbe prepuščajo komunalne odpadke, večja od prostornine
najmanjše količine komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej
stavbi v enem tednu.
Pri določitvi najmanjše količine komunalnih odpadkov se
upoštevajo:
– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki
nastane na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem
v stavbi,
– ocene o najmanjši količini komunalnih odpadkov, ki
nastane v enem tednu na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali
njenem delu dejavnost in
– število prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepuščajo
komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.
Najmanjšo količino komunalnih odpadkov se določi na
podlagi naslednjega izračuna:
Vnk = K1.P + K2.Z
kjer je:
P = število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivali‑
ščem v stavbi ali skupini stavb,
Z = število zaposlenih v stavbi,
K1 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov,
ki nastane v enem tednu na prebivalca in je enaka 40 litrov,
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K2 = ocena za najmanjšo količino komunalnih odpadkov,
ki nastane v enem tednu na zaposlenega in je enaka 15 litrov,
V nk = prostornina najmanjše količine komunalnih odpad‑
kov, ki nastane v stavbi v enem tednu, izražena v litrih.
Za počitniško hišo ali drugi podobni gospodarski objekt in
za stanovanje, ki je v uporabi občasno, je ocenjena najmanjša
količina komunalnih odpadkov, ki je enaka povprečni količini
odpadkov na prebivalca v občini.
16. člen
Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov,
ki nastane v stavbi v enem tednu (Vnk), izraženo v litrih,
se uporabi tudi za določitev prostornine ter števila posod za
prepuščanje komunalnih odpadkov iz več stavb, za katere je
določeno skupno prevzemno mesto. Skupna prostornina posod
se določi kot vsota prostornine najmanjših količin komunalnih
odpadkov, ki nastane v posamezni stavbi. Prepuščanje kuhinj‑
skih odpadkov in ostalih biorazgradljivih odpadkov v prevzem
izvajalcu na prevzemnih mestih ni obvezno, če jih povzročitelji
kompostirajo sami v hišnem kompostniku ali prepuščajo v male
kompostarne.
17. člen
Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovi‑
tev o dejanski količini nastajanja komunalnih odpadkov določi
manjšo ali večjo prostornino posod ali število posod, kot se
jih izračuna na podlagi določb iz 15. in 16. člena tega odlo‑
ka. Povzročitelji komunalnih odpadkov iz gospodinjstev, lahko
z izvajalcem javne službe sklenejo dogovor tudi za dodatne
nadstandardne načine zbiranja komunalnih odpadkov. Nad‑
standardna storitev je prepuščanje preostanka komunalnih
odpadkov v lastni individualni posodi ter ostale oblike zbiranja
ter odvoza odpadkov, ki niso določene s programom (urnikom)
zbiranja odpadkov. Obračun teh dodatnih storitev se opravi
po ceniku, ki velja za ostale povzročitelje komunalnih odpad‑
kov. Uporaba teh storitev ne izključuje obveznosti plačevanja
osnovnih storitev.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
18. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto
predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se
opravlja s posebnimi smetarskimi vozili.
19. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so zabojniki, ki
so namenjeni za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij
v zbiralnicah, ustrezno označeni, tako da je razvidna vrsta
ločene frakcije.
Tipsko obliko, barvo, velikost in označenost zabojnikov iz
prejšnjega odstavka tega člena določi izvajalec javne službe.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je na zabojnikih
v zbirnih centrih ustrezna oznaka, iz katere je razvidna vrsta
ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v zabojnik, in pogoji za
prepuščanje, če obstajajo.
20. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje zabojnikov v zbiralnicah in v zbirnih
centrih in prevzemnih mestih,
– redno praznjenje zabojnikov, ki so jih za prepuščanje
ločenih frakcij zagotovili lastniki ali upravitelji stavb, v katerih se
izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto
več kot 20 nočitev,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih
centrov ter redno vzdrževanje zabojnikov, ki so namenjeni za
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prepuščanje ločenih frakcij tako glede njihovega izgleda kot
namena,
– zamenjavo dotrajanih zabojnikov,
– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z zabojniki.
Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju
poselitve občine in njihove lokacije, načrt opremljanja obstoje‑
čih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja novih se določi v programu
opremljanja stavbnih zemljišč z zbiralnicami ločenih frakcij in
zbirnimi centri za prepuščanje ločenih frakcij.
21. člen
Prevzem ločenih frakcij se izvaja po programu (urniku)
zbiranja ločenih frakcij, ki ga pripravi izvajalec zbiranja loče‑
nih frakcij v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.
Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij na po‑
sameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja
ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem območju
poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne službe se uredi
v prej navedenem programu.
22. člen
Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja
po programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij,
ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z Odredbo o rav‑
nanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki. Prevzemanje kosovnih od‑
padkov na poziv uporabnika ni redna storitev javne službe in
se opravlja proti plačilu po ceniku izvajalca.
23. člen
Izvajalec javne službe prazni posode tako, da ne onesnaži
prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice ter
ne poškoduje posod.
Če pri prevzemu komunalnih odpadkov pride do one‑
snaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora javno
podjetje zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesna‑
ženih površin.
24. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod, ki so
namenjene prepuščanju preostanka komunalnih odpadkov, en‑
krat letno, pranje posod namenjene za prepuščanje bioloških
odpadkov pa najmanj dvakrat letno.
25. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja za povzročitelje iz go‑
spodinjstev:
– zamenjavo dotrajanih posod z novimi,
– po pooblastilu občine nabavo novih posod za nove upo‑
rabnike storitev prevzemanja komunalnih odpadkov,
– zamenjavo posod s posodami drugih velikosti zaradi
nastajanja drugačnih količin, kot so bile prvotno izračunane,
– dobavo tipiziranih vreč za zbiranje komunalnih odpad‑
kov in drugih ločenih frakcij,
Tipsko obliko, velikost, barvo, material, označenost za‑
bojnikov za prepuščanje komunalnih odpadkov določi izvajalec
javne službe.
Ostali povzročitelji so dolžni na svoje stroške nabaviti in
vzdrževati posode za odpadke.
26. člen
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za
komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem.
Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim
zunanjim radijem 12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m.
Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na
njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče
iz prejšnjega stavka.

Uradni list Republike Slovenije
Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega
mesta za komunalne odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla
širina dostopne poti pa 3 m. Notranji najmanjši radij dostopne
poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču
ali krivini mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah,
kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost
križišča.
27. člen
Prevzemno mesto za komunalne odpadke je lahko na po‑
vršini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpol‑
njeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran
dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov ter je podano
njegovo pismeno soglasje brez kakršnega koli nadomestila ali
odškodnine. Prevzemno mesto za komunalne odpadke mora
biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov.
28. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega
mesta za komunalne odpadke, najmanjšo količino komunalnih
odpadkov iz 15. člena tega odloka ter velikost in število posod
za prepuščanje komunalnih odpadkov se določi za vsako po‑
samezno stavbo ali skupino stavb, v kateri nastajajo komunalni
odpadki. Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec
javne službe v registru prevzemnih mest.
29. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih
mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin
komunalnih odpadkov v stavbi ali
– pismenega sporočila uporabnika storitev javne službe
o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora enkrat letno uskladiti podatke
o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz
centralnega registra prebivalstva. Podatke na stroške izvajalca
javne službe zagotovi občina. Podatke o zaposlenih v stavbi
morajo zagotoviti pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejav‑
nost.
30. člen
Lokacijo in ureditev prevzemnega mesta določa izvajalec
javne službe.
31. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta
pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri
prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba upo‑
števati pogoje tega odloka. Na zahtevo upravnega organa
poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in prevzemanja
komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji
pristojni organ, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od
izvajalca javne službe. Pri izdelavi lokacijske oziroma gradbene
dokumentacije je potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne
službe glede ravnanja z odpadki.
32. člen
Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov izvaja izvajalec
javne službe po naslednjem razporedu:
– kosovni odpadki najmanj enkrat letno, iz naselij, ki so
oddaljena več kot 10 km od zbirnega centra pa najmanj dvakrat
letno,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev enkrat letno,
– ostali odpadki enkrat tedensko,
– biorazgradljive odpadke po uvedbi enkrat tedensko
oziroma v hladnejših mesecih na vsakih štirinajst 14 dni,
– ločeno zbrane frakcije (papir in mešano embalažo iz
mestnih in lokalni središč najmanj enkrat tedensko, iz ostalih
območij najmanj vsakih štirinajst dni. Steklo se iz vseh območij
zbira najmanj enkrat mesečno.
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V primeru izpada prevzema zaradi višje sile, kot so
neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost
poti do prevzemnih mest, mora izpadli prevzem komunal‑
nih odpadkov opraviti takoj, ko je to možno. V primerih, ko
je izpad prevzema več kot en redni prevzem ali v primerih
spremenjenega režima zbiranja odpadkov, mora izvajalec
javne službe o vzrokih izpada in ukrepih obvestiti povzročitelje
komunalnih odpadkov.
33. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati se‑
stavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno upo‑
rabo posod za prevzemanje komunalnih odpadkov. V primeru
kršitve mora izvajalec javne službe kršilca prijaviti pristojnim
inšpekcijskim službam.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
34. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje ko‑
munalnih odpadkov, ki so opredeljeni v 4. členu tega odloka,
obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi
odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralni‑
cah ločenih frakcij in v zbirnih centrih.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnih centrih ali pri
občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiral‑
nicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnih centrih ali na
prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih
odpadkov,
– prepuščati ločene frakcije, ki nastajajo v stavbah, v ka‑
terih se izvaja gostinska ali turistična dejavnost s kapaciteto
več kot 20 nočitev, ali druge poslovne dejavnosti, v posebnih
zabojnikih, ki jih zagotovijo sami,
– prepuščati posode s komunalnimi odpadki javnemu
podjetju na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s pro‑
gramom zbiranja komunalnih odpadkov.
35. člen
Prepovedano je odložiti, zliti ali postaviti odpadke, ki niso
komunalni odpadki, v zabojnike za ločene frakcije ali posode,
ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Prepovedano je pisati na zabojnike za ločene frakcije ali
posode, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpad‑
kov, ter nanje lepiti plakate.
36. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– hraniti nevarne frakcije do njihove oddaje v zbirnem
centru ali v premični zbiralnici ločeno od drugih odpadkov in
neškodljivo za okolje,
– hraniti ločene frakcije, dokler jih ne prepustijo izvajalcu
javne službe v zabojnikih zbiralnice ločenih frakcij ali zbirnega
centra, varno in neškodljivo za okolje,
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je
namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno raz‑
staviti na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje
pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno
nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komu‑
nalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij
med seboj,
– mešati ločenih frakcij med komunalne odpadke tako, da
ločenih frakcij ni več možno izločiti pri razvrščanju komunalnih
odpadkov v sortirnici,
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– prepuščati izvajalcu javne službe nevarne komunalne
odpadke in druge ločene frakcije, za katere je s predpisi ureje‑
no prevzemanje in zbiranje na poseben način,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarni‑
mi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije,
– prepuščati odpadkov z vrtov v zabojnikih za ločene
frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za prepuščanje teh
odpadkov in
– prepuščati odpadke, ki niso komunalni odpadki, v za‑
bojnikih za ločene frakcije ali v posodah, ki niso namenjene za
prepuščanje teh odpadkov.
37. člen
V posode, ki so namenjene prepuščanju komunalnih od‑
padkov, je prepovedano odložiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadno električno in elektronsko opremo,
– odpadke z vrtov in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede
na vrsto odpadka.
38. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da
so pokrovi posod zaprti.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati ko‑
munalnih odpadkov ob posodah ali na posodah, ki niso name‑
njene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni
odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do pre‑
vzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo redno
odstranjevanje snega ob posodah ter na njihovih pokrovih.
39. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je
trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, prede‑
lava hrane in podobno, morajo biološko razgradljive odpadke
prepuščati v posode za biološke odpadke.
Če prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov prej na‑
vedeni povzročitelji komunalnih odpadkov ne uredijo s posebno
pogodbo (dogovor) z izvajalcem javne službe, morajo zagotoviti
oddajanje teh odpadkov v predelavo sami.
40. člen
Lastnik ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora
prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe in druge
podatke zato, da izvajalec javne službe določi pogoje za izva‑
janje in obračun storitev javne službe.
Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prija‑
viti začetek uporabe objekta najkasneje 30 dni pred začetkom
uporabe objekta.
41. člen
Kosovne odpadke mora povzročitelj komunalnih odpad‑
kov odložiti na prevzemno mesto za komunalne odpadke ne
prej kot 24 ur pred dnevom prevzema.
Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno
prepuščati kot kosovne odpadke. Če odpadkov, ki niso kosovni
komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora
lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov
s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju
kosovnih odpadkov.
42. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopiče‑
nje komunalnih odpadkov in njihovo sežiganje ali odlaganje
v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni odstranjevanju
komunalnih odpadkov, je prepovedano.
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Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpad‑
ke kopiči, jih sežiga, jih odloži izven zbirne posode na pre‑
vzemnem mestu ali odlagališča, ki je namenjeno odlaganju
komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti
predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi
o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega od‑
stavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih od‑
padkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na
podlagi odločbe inšpekcijske službe.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega od‑
stavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali
odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na
stroške izvajalca javne službe in na podlagi odločbe inšpek‑
cijske službe.
43. člen
Sežiganje suhih odpadkov z vrtov v majhnih količinah,
ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi in
tako, da sežiganje ne traja dlje kot dve uri. Pri sežiganju suhih
odpadkov z vrtov je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti,
ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in letenja isker izven
mesta sežiganja.
44. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev
morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne
službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z zabojniki
za prepuščanje ločenih frakcij in posodami za prepuščanje
komunalnih odpadkov.
Najkasneje 6 ur po končani prireditvi morajo organizatorji
prireditve na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe
prevzame zbrane odpadke.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
45. člen
Izvajalec javne službe ravnanja z komunalnimi odpadki
pridobiva sredstva iz:
– storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
– storitve obdelave, odlaganja ostankov obdelave ali od‑
stranjevanja komunalnih odpadkov,
– sredstev občinskega proračuna,
– sredstev državnega proračuna in državnih skladov,
– dotacij in subvencij,
– okoljskih dajatev,
– sredstev finančnega jamstva za zaprtje odlagališča,
– prodaje ločenih frakcij kot sekundarnih surovin,
– drugih virov.
46. člen
Povzročitelji odpadkov so dolžni plačati stroške zbiranja,
odvoza, predelave in obdelave ter odlaganja ostankov odpad‑
kov (smetarino) po ceni, določeni za m3 odpadkov v razsutem
stanju na mestu njihovega nastanka (na osnovi specifične teže
odpadkov, se cena lahko določi v kilogramih).
Zavezanci za plačilo smetarine so fizične in pravne ose‑
be, ki so povzročitelji odpadkov na območju občine in se delijo
v naslednje skupine:
– gospodinjstva in ostali povzročitelji, ki ne opravljajo
pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejav‑
nost.
47. člen
Cena storitve javne službe zbiranja in prevoza komunal‑
nih odpadkov vključuje:
– zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov,
– zbiranje in prevoz bioloških odpadkov,
– zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov skladu
s predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih
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gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov,
– prevoz preostankov odpadkov po obdelavi na ZRC na
regijsko odlagališče.
Cena je sestavljena iz:
– stroškov javne infrastrukture in
– stroškov izvajanja,
ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Stroške javne infrastrukture predstavljajo stroški javne
infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov in
zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževa‑
njem infrastrukture javne službe,
– finančne odhodke ki vključujejo obresti in druge stroške
povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture.
Stroški izvajanja storitev zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov vključujejo:
– proizvajalne stroške (stroški materiala in storitev),
– splošne stroške izvajanja javne službe (uprava, nabava,
prodaja),
– donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa
zadnje izdane obveznice RS povečane za 1 odstotno točko).
VII. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
48. člen
Cena storitve za obdelavo, odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov vključuje:
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov skladu s pred‑
pisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih gospo‑
darskih javnih služb odlaganja odpadkov na odlagališčih,
– odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,
– prevoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov
na regijsko odlagališče.
Cena je sestavljena iz:
– stroškov javne infrastrukture,
– stroškov izvajanja,
– strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov in
– strošek finančnega jamstva za zaprtje odlagališča in
izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča za obdobje najmanj
30 let,
ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
Stroške javne infrastrukture predstavljajo stroški javne
infrastrukture na območju občine, ki je potrebna za izvajanje
gospodarske javne službe obdelave, odlaganja ostankov pre‑
delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe,
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost
in povzročeno škodo povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževa‑
njem infrastrukture javne službe,
– finančne odhodke ki vključujejo obresti in druge stroške
povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture.
Stroški izvajanja storitev obdelave, odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov vklju
čujejo:
– proizvajalne stroške (stroški materiala in storitev),
– splošne stroške izvajanja javne službe (uprava, nabava,
prodaja),
– donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa
zadnje izdane obveznice RS povečane za 1 odstotno točko).
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49. člen
Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo zbiranje
in prevoz odpadkov po povprečni prostornini odpadkov na
prebivalca, izraženi v m3, pomnoženo s številom članov gospo‑
dinjstva in s ceno za m3 odpadkov.
Povprečna prostornina odpadkov na prebivalca na mesec
(Pp) se izračuna enkrat letno na osnovi podatkov za preteklo
leto na naslednji način:
Pp = Ps/12 Nc
Ps – skupna letna količina odpadkov iz gospodinjstev
z območja občine, izražene v m3,
Nc – število prebivalcev občine.
Pri izračunu povprečne prostornine odloženih ostankov
odpadkov se upoštevajo količine vseh odloženih ostankov od‑
padkov za gospodinjstva in število vseh prebivalcev, za katere
se ostanki odpadkov odlagajo.
Za stavbe, kjer ni stalno prijavljenih prebivalcev in za
katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za zaračunavanje
stroškov, ki nastajajo ne glede na količino prepuščenih odpad‑
kov, upošteva količine, določene v zadnjem odstavku 15. člena
tega odloka.
Ostali povzročitelji, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
plačujejo smetarino po uradnem ceniku za m3 odpadkov v raz‑
sutem stanju v odvisnosti od volumna zbirne posode.
Ostali povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost pla‑
čujejo smetarino po ceniku za m3 odpadkov v razsutem stanju
glede na velikost zbirnih posod oziroma pri kesonskem odvozu
po dejanskih količinah in po ceniku za kosovni odvoz.
Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva plačujejo storitve
odlaganja komunalnih odpadkov enako kot je za zbiranje od‑
padkov določeno v prvem odstavku tega člena, le da se količine
zmanjšajo za volumen ločeno zbranih frakcij.
Pri ostalih povzročiteljih se za storitve odlaganja odpad‑
kov uporabljajo količine določene v četrtem in petem odstavku
tega člena.
Z ostalimi povzročitelji, ki opravljajo pridobitno dejavnost,
izvajalec lahko sklene pogodbo (dogovor) o izvajanju storitev.
V primeru, da ostali povzročitelji ne sklenejo pogodbe (dogo‑
vor) za ravnanje z odpadki, izvajalec javne službe obračuna
količine po pavšalu, ki ga določijo njegove strokovne službe
in znaša najmanj 1 m3 na mesec ter o tem obvesti pristojne
inšpekcijske službe.
50. člen
Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpozneje
v 18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon ne
določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen rok
plačila.
51. člen
Cene storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevo‑
za komunalnih odpadkov ter cene odlaganja ostankov prede‑
lave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pripravi izvajalec
javne službe skladno z določili tega odloka in zakonskimi pred‑
pisi o določanju cen komunalnih storitev v republiki Sloveniji,
potrjuje pa jih občinski svet.
Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z Zako‑
nom o DDV.
52. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki
vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število
prebivalcev v gospodinjstvu, stavbi, spremembo dejavnosti ozi‑
roma namembnosti stavbe, pismeno sporočiti izvajalcu javne
službe najpozneje v 8 dneh po nastali spremembi. Uporabnik,
ki stalno in neprekinjeno biva na drugem naslovu več kot tri
mesece v letu, lahko z verodostojno listino izkaže svoj pravni
interes. Izdane listine veljajo za obdobje enega leta.
V primeru najemniškega razmerja sta vse spremembe
glede tega razmerja dolžna sporočiti najemnik in najemoda‑
jalec. V primeru, da spremembe obojestransko niso pismeno
potrjene, je zavezanec za plačilo smetarine najemodajalec.
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Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošte‑
va pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene
v naslednjem mesecu od dneva prejema pismenega sporočila
o spremembi. Obračun komunalnih storitev se praviloma opravi
mesečno, za nazaj. Za povzročitelje, ki uporabljajo objekte
občasno, se obračun storitev lahko opravi za več mesecev
skupaj, najmanj pa dvakrat letno.
V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posre‑
duje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi
navede napačne podatke, izvajalec javne službe obračuna
storitev javne službe na podlagi uradnih podatkov o številu
prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi in/ali ocenjene
količine odpadkov.
53. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev
javne službe zagotavlja občina podatke o prebivalcih iz central‑
nega registra prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
54. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
55. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne
službe, če:
– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih
centrih v obsegu iz 8. člena,
– ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiral‑
nicah ločenih frakcij in v stavbah, v katerih se izvaja gostinska
dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 noči‑
tev, v obsegu iz 9. člena,
– ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom
in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz
21. člena,
– ne pripravi letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz
21. člena,
– ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in
zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar
in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa
20. člen,
– ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frak‑
cij in zbirnih centrov, kot to določa 20. člen,
– ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru pre‑
vzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom
o ravnanju z odpadno embalažo.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna ose‑
ba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
56. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne
službe, če:
– ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbi‑
ranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 22. člena,
– ne pripravi letnega programa zbiranja odpadkov iz
22. člena,
– ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi sproti
ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne nadomesti
z novimi, kot to določata 24. in 25. člen,
– povzročitelje komunalnih odpadkov ne obvesti o izpadu
prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa
32. člen,
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– ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri
prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa
23. člen,
– ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik
storitev javne službe, kot to določa 52. člen,
– ne izdela registra prevzemnih mest iz 28. člena,
– ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevze‑
tih komunalnih odpadkov, kot to določa 33. člen,
– ne zagotovi zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,
kot to določa 32. člen,
– ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s poseb‑
nimi smetarskimi vozili.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna ose‑
ba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
57. člen
Z globo 850 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki:
– ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot
to določa 13. člen,
– ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to
določa 34. člen,
– ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami
35., 36., 37. in 38. člena,
– ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja do‑
stopa do zbirnega mesta v zimskem času ali ravna v nasprotju
z drugimi določbami 38. člena,
– prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo
zaradi dejavnosti iz 39. člena v posodah za prepuščanje ko‑
munalnih odpadkov,
– ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa
50. člen,
– opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunal‑
ne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki
niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot
to določa 42. člen,
– pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih pri‑
reditev ravna v nasprotju z določbami 44. člena,
– piše ali lepi plakate na posode za prepuščanje komunal‑
nih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti,
če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

ki:

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

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

Uradni list Republike Slovenije
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa
sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz
registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne
službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec javne službe.
60. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se lahko
po uveljavitvi tega odloka kot merilo za razdelitev stroškov
storitev javne službe med posameznimi prostori v stavbi ali
v več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje
komunalnih odpadkov uporabljajo podatki o tlorisnih površinah
poslovnih prostorov.
61. člen
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na zbiranje ločenih
frakcij, ločenih frakcij nevarnih odpadkov, bio odpadkov in ločene
frakcije, zbrane v zbirnih centrih, se pričnejo uporabljati v rokih,
ki so za izvedbo posameznih aktivnosti določeni in opredeljeni
v republiških predpisih, ki urejajo posamezno področje
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso
posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški pred‑
pisi.
Kolikor republiški predpis, izdan po uveljavitvi tega odlo‑
ka, vsebuje določila, ki so v nasprotju z določili tega odloka,
veljajo določila republiškega predpisa.
62. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-3/2010-5
Straža, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

1912.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev
in članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov v Občini Straža

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list
RS, št. 7/07 in 27/08) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lo‑
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.
US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US), je Občinski
svet Občine Straža na 26. redni seji dne 1. 4. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o plačah
in nagradah občinskih funkcionarjev in članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov v Občini Straža
1. člen
V Pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev
in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih ob‑
činskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 71/07) se za 12. členom doda 12.a člen, ki se glasi:
»Določila 11. in 12. člena se smiselno uporabljajo tudi
za člane delovnih teles občinskega sveta, člane nadzornega
odbora, člane občinske volilne komisije in odborov, ter za člane
drugih odborov, komisij in svetov, ki jih je ustanovil občinski
svet ali župan.«

Št.
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Stran

5455

2. člen
Spremeni se besedilo 14. člena tako da:
– se v drugem odstavku za besedo »Nagrade« dodajo
besede »in povračila stroškov«,
– v celoti se briše tretji odstavek.
3. člen
Spremeni se besedilo 17. člena tako, da se v drugem od‑
stavku se besedilo »v dvojnem določenem znesku« nadomesti
z besedilom »določena v 5. členu, ki se nanaša na predsedo‑
vanje seji delovnega telesa občinskega sveta«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2010-4
Straža, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

1913.

Sklep o cenah komunalnih storitev
na območju Občine Straža

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 07/07 in 27/08), 3. in 13. člena Zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 51/06 – ZKC-UPB1), 1. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) ter odlokov
o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini
Straža je Občinski svet Občine Straža na 26. seji dne 1. 4. 2010
ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel

SKLEP
o cenah komunalnih storitev na območju
Občine Straža
1. člen
Cena storitve je sestavljena iz omrežnine oziroma stro‑
škov javne infrastrukture, stroškov izvajanja javne službe ter
okoljskih dajatev, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prika‑
zujejo ločeno.
1. člen
Cene storitve oskrbe s pitno vodo:
Vrsta storitve
VODARINA
OMREŽNINA za vodomer
DN 13
OMREŽNINA za vodomer
DN 20
OMREŽNINA za vodomer
DN 25
OMREŽNINA za vodomer
DN 32
OMREŽNINA za vodomer
DN 50
OMREŽNINA za vodomer
DN 80
OMREŽNINA za vodomer
DN 100
OMREŽNINA za vodomer
DN 150

EUR/m3
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
0,6145
1,6983

EUR/mesec

2,8361

EUR/mesec

4,2457

EUR/mesec

6,7931

EUR/mesec

16,9828

EUR/mesec

56,6036

EUR/mesec

84,9140

EUR/mesec

169,8279

Enota mere

Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 30,07%.

Stran

5456 /
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2. člen
Cene storitve odvajanje odpadnih voda:
Vrsta storitve

Enota mere

ODVAJANJE ODPADNIH VODA
OMREŽNINA za vodomer DN 13
OMREŽNINA za vodomer DN 20
OMREŽNINA za vodomer DN 25
OMREŽNINA za vodomer DN 32
OMREŽNINA za vodomer DN 50
OMREŽNINA za vodomer DN 80
OMREŽNINA za vodomer DN 100
OMREŽNINA za vodomer DN 150

EUR/m3
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
0,1814
5,4651
9,1268
13,6629
21,8606
54,6514
182,1532
273,2571
546,5141

7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati po pri‑
dobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega
za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih,
vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov
za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo var‑
stvo okolja in gospodarske javne službe.
Št. 35403-2/2010-3
Straža, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 41,57%.
3. člen
Cene storitve čiščenje odpadnih voda:
Vrsta storitve

Enota mere

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
OMREŽNINA za vodomer DN 13
OMREŽNINA za vodomer DN 20
OMREŽNINA za vodomer DN 25
OMREŽNINA za vodomer DN 32
OMREŽNINA za vodomer DN 50
OMREŽNINA za vodomer DN 80
OMREŽNINA za vodomer DN 100
OMREŽNINA za vodomer DN 150

EUR/m3
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
0,4911
1,1832
1,9759
2,9579
4,7327
11,8317
39,4351
59,1586
118,3172

Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 38,52%.
4. člen
Cene storitve odvoz odpadkov:
Vrsta storitve

Enota mere

ODVOZ ODPADKOV –
gospodinjstva
ODVOZ ODPADKOV – ostali
STROŠEK JAVNE
INFRASTRUKTURE – gospodinjstva

Cene števnine:

Cena v EUR
brez DDV

EUR/m3

EUR/m3

5,8992
7,7616

EUR/m3

0,2013

5. člen

Vrsta storitve
ŠTEVNINA za vodomer DN 20
ŠTEVNINA za vodomer DN 25
ŠTEVNINA za vodomer DN 40
ŠTEVNINA za vodomer DN 50
ŠTEVNINA za vodomer DN 80
ŠTEVNINA za vodomer DN 100
ŠTEVNINA za vodomer DN 150
ŠTEVNINA za vodomer DN K50
ŠTEVNINA za vodomer DN K80

Enota mere
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
2,0880
2,6100
4,1760
5,2200
8,3520
10,4400
15,6600
15,6600
25,0560

6. člen
Cene vzdrževanje priključkov:
Vrsta storitve

Enota mere

VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 20
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 25
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 40
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 50
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA DN 80
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA
DN 100
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA
DN 150
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA
DN K50
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA
DN K80

EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
3,3220
4,1525
6,6440
8,3050
13,2880

EUR/mesec

16,6100

EUR/mesec

24,9150

EUR/mesec

24,9150

EUR/mesec

39,8640

1914.

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Straža

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura‑
dni list RS, št. 3/07 – UPB2), 38. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07 in 5/09) in 19. člena Statuta Občine Stra‑
ža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine
Straža na 26. redni seji dne 1. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
1. člen
Občina Straža daje na predlog izvajalca Doma starejših
občanov Novo mesto soglasje:
1. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov v višini
19,83 € na efektivno uro oziroma 5,70 € na efektivno uro za
uporabnika, 11,74 €/uro subvencija občine ter 2,39 € subven‑
cija RS.
2. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob nedeljah
in ponoči v višini 22,70 € na efektivno uro oziroma 6,50 € na
efektivno uro za uporabnika, 13,81 €/uro subvencija občine in
2,39 € subvencija RS.
3. K ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu za neposredno socialno oskrbo uporabnikov ob dela
prostih dnevih v višini 23,60 € na efektivno uro oziroma 6,80 €
na efektivno uro za uporabnika, 14,41 €/uro subvencija občine
ter 2,39 subvencija RS.
2. člen
K obračunu storitev pomoči družini na domu v primeru, ko
gre v okviru gospodinjske pomoči le za dostavo enega toplega
obroka na dan, se obračuna 15 minut pomoči na uporabnika
oziroma 30 minut pomoči, če je povprečno manj kot pet preje‑
mnikov toplega obroka. Občina Straža v celoti subvencionira
dostavo enega toplega obroka na dan.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2010.
Št. 12204-3/2010-3
Straža, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ŠEMPETER - VRTOJBA
1915.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter
‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je
Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 34. redni seji dne
29. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Šempeter ‑ Vrtojba za leto 2009.

402 Izdatki za blago in storitve

41

43

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo‑
predmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

III.

5457
68.531

1.500.890
33.550

409 Rezerve

10.364

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

1.818.622

410 Subvencije

186.420

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

256.083

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

187.233

414 Tekoči transferi v tujino
42

Stran

403 Plačila domačih obresti

413 Drugi tekoči domači transferi

2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter ‑
Vrtojba za leto 2009 so znašali:
V EUR
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1.188.886
0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.664.582

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.664.582

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

243.146

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

101.757

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

141.389

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) (I.‑II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

1.124.398

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
6.885.701
6.551.809
4.455.576
3.029.053
1.164.005
262.518
0
2.096.233
1.431.288
2.329
12.123
0
650.493
211.736
0
0
211.736
0
0
0
122.156
122.156
0
5.761.303
2.034.953
421.618

IV.

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

111.494

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

111.494

750 Prejeta vračila danih posojil

15.793

751 Prodaja kapitalskih deležev

95.701

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

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

103.367

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

103.367

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

8.127

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

0

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

74.760

55

ODPLAČILA DOLGA

74.760

550 Odplačila domačega dolga

74.760

Stran

5458 /
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IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.

Uradni list Republike Slovenije
1.057.765

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–74.760

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

–1.124.398

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

3.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine
Šempeter ‑ Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici.
4.
Ta sklep začne veljati takoj.

718.972

Št. 01101-3/2010-28
Šempeter pri Gorici, dne 29. aprila 2010

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter ‑ Vrtojba 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 prihod‑
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi‑
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter
‑ Vrtojba za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spre‑
membah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v letu 2009.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šempe‑
ter ‑ Vrtojba za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del
proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na internetnih
straneh Občine Šempeter ‑ Vrtojba.
Št. 01101-3/2010-24
Šempeter pri Gorici, dne 29. aprila 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

1916.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 14. člena Statuta Občine Šempe‑
ter ‑ Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09)
je Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na 34. redni seji
dne 29. aprila 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
1.
Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba imenuje občin‑
sko volilno komisijo, ki jo sestavljajo:
1. Igor Mozetič, Žigoni 26, Renče – predsednik,
2. Nataša Pavlin Rogelja, Cvetlična ul. 36, Šempeter pri
Gorici – namestnica predsednika,
3. Silvo Kokot, Podmark 17, Šempeter pri Gorici – član,
4. Janez Turk, Podmark 38, Šempeter pri Gorici – name‑
stnik člana,
5. Maja Kerševan, Stjenkova ul. 34, Šempeter pri Gorici
– član,
6. Mateja Pavlin, Opekarniška c. 31, Šempeter pri Gorici
– namestnica člana,
7. Miroslav Vodopivec, Cesta goriške fronte 85, Šempeter
pri Gorici – član,
8. Sonja Lipušček, Ulica padlih borcev 24, Šempeter pri
Gorici – namestnica člana.
2.
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno
obdobje štirih let.

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

ŠENTJUR
1917.

Zaključni račun proračuna Občine Šentjur
za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in od 96. do
99. 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, 1127/06
– ZJZP, 14/07 – ZDPO, 109/08 in 49/09) in 124. 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

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šentjur za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjur za
leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2009
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od‑
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan‑
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentjur 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
Ta zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2009
se vključno s splošnim delom objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na sple‑
tnih straneh Občine Šentjur.
Št. 4103-0001/2010(220)
Šentjur, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
za leto 2009

I.

Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

v EUR
Realizacija
2009
20.063.678,26
12.747.322,63

Uradni list Republike Slovenije
70 DAVČNI PRIHODKI
10.846.982,85
700 Davki na dohodek in dobiček
9.771.665,00
703 Davki na premoženje
541.186,07
704 Domači davki na blago in storitve
533.633,91
706 Drugi davki
497,87
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.900.339,78
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
492.667,35
711 Takse in pristojbine
6.153,35
712 Denarne kazni
4.940,01
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.500,41
714 Drugi nedavčni prihodki
1.386.078,66
72 KAPITALSKI PRIHODKI
797.781,25
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
461.063,46
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nepredm. dolg. sred.
336.717,79
73 PREJETE DONACIJE
8.823,05
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.823,05
74 TRANSFERNI PRIHODKI
6.497.806,96
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.497.489,74
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
5.000.317,22
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU
11.944,37
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
11.944,37
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.630.591,48
40 TEKOČI ODHODKI
4.832.947,19
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
825.403,15
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
152.339,91
402 Izdatki za blago in storitve
3.356.954,49
403 Plačila domačih obresti
154.619,99
409 Rezerve
343.629,65
41 TEKOČI TRANSFERI
5.909.551,00
410 Subvencije
32.275,79
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.263.098,30
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
1.011.416,07
413 Drugi tekoči domači tansferi
1.602.760,84
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
9.118.590,99
420 Nakup in gradnja osnovih sredstev
9.118.590,99
43 INVSETICIJSKI TANSFERI
769.502,30
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki
112.184,43
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
657.317,87
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
ALI PRESEŽEK)
–566.913,22
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
22.116,51
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
22.116,51
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
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753 Prejeta vračila danih posojil
subjektom vključenim v EZR
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KA‑
PITALSKIH DELEŽEV
44 POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba srestev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Poveč. nam. prem. v javnih sklad.
in drugih prav. oseb. JP
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
X. NETO FINANCIRANJE
Stanje na računu 31. 12.

Stran

5459
0
0

0
0
0
0
22.116,51
1.720.000,00
1.720.000,00
1.831.349,42
1.831.349,42
–656.146,13
566.913,22
552.438,52

ŠENTRUPERT
1918.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Šentrupert

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – sklep US RS,
70/95, 51/02, 11/03 – sklep US RS, 73/03 – odločba US RS,
54/04, 72/05, 121/05 in 70/06), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list
RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na
28. redni seji z dne 25. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Šentrupert
I.
(1) Občinski svet Občine Šentrupert imenuje za izvedbo
rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Šentrupert in
župana Občine Šentrupert Občinsko volilno komisijo Šentrupert
v naslednji sestavi:
predsednik komisije: Boštjan Sladič, univ. dipl. iur., Hra‑
stno 69, Šentrupert
namestnica predsednika: Veronika Odlazek, univ. dipl.
prav., Slovenska vas 19, Šentrupert
član I: Breda Vojnovič, pravnik in dipl. org. dela, Rakovnik
18, Šentrupert
namestnica člana I: Martina Zorenč, administrativni teh‑
nik, Straža 20, Šentrupert
član II: Tanja Us Pavlin, dipl. soc. delavka, Gorenje Jese‑
nice 1, Šentrupert
namestnik člana II: Jože Tratar, profesor matematike,
Gorenje Jesenice 8, Šentrupert

Stran
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član III: Mateja Prijatelj, dipl. varstvoslovec, Zabukovje
34 a, Mirna
namestnik člana III: Jože Možina, upokojenec, Draga 25,
Šentrupert.
(2) Komisija je imenovana za obdobje 4 let.

B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kap. deležev

0

75

Prejeta vračila danih posojil

0

II.
Sedež Občinske volilne komisije Šentrupert za izvedbo
volitev župana in članov občinskega sveta je Šentrupert 33,
8232 Šentrupert.

V.

Dana posojila in poveč. kapitalskih
deležev

92.307

44

Dana posojila in poveč. kapitalskih
deležev

92.307

III.
Ta sklep začne veljati 11. avgusta 2010, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

VI.

Prejeta minus dana posojila (IV – V.)

Št. 040-0001/2010-3
Šentrupert, dne 29. marca 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

ŠKOFJA LOKA
1919.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Škofja Loka za leto 2008

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99,
59/99, 61/99, 79/99, 89/99) in Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) je
Občinski svet Občine Škofja Loka na 27. redni seji dne 8. 4.
2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Škofja Loka za leto 2008

C. Račun financiranja
VII. Zadolževanje

1.653.794

50

1.653.794

Zadolževanje

VIII. Odplačila dolga

66.673

55

Odplačila dolga

66.673

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih
(III+VI+VII‑VIII)

–345.075

X.

Neto zadolževanje (VII‑VIII)

1.587.121

XI.

Neto financiranje (VI+X‑IX)

1.839.889

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po eko‑
nomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna
– odhodki sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Škofja Loka.
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada
Občine Škofja Loka, ki za leto 2008 izkazuje naslednje stanje:
– začetno stanje 1. 1. 2008

11.720 EUR

– razporeditev v sklad

334.879 EUR

– poraba sredstev

346.599 EUR

– stanje 31. 12. 2008

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
občine Škofja Loka za leto 2008.
2. člen
Prejemki in izdatki proračuna, ki so bili doseženi in razpo‑
rejeni po bilanci proračuna občine za leto 2008, znašajo:

20.401.375
18.431.044
13.160.180
5.270.864
638.348
37.008
1.294.975
22.241.264
6.011.536
5.246.183
7.602.327
3.381.218
–1.839.889

0 EUR

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-1/2008
Škofja Loka, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

v EUR
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
70 Davčni prihodki
71 Nedavčni prihodki
72 Kapitalski prihodki
73 Prejete donacije
74 Transferni prihodki
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
40 Tekoči odhodki
41 Tekoči transferi
42 Investicijski odhodki
43 Investicijski transferi
III. Proračunski presežek (I. – II.)

–92.307

1920.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji
te javne službe

Na podlagi šestega odstavka 30. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08), 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP) in 36. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Škofja Loka
na 27. redni seji dne 8. 4. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina
na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji
te javne službe
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok ureja načina izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: dejavnost sistem‑
skega operaterja), vsebino javne službe in obveznosti javne
službe, ki jih ima izvajalec, pravice uporabnikov pri izvajanju
javne službe, finančna razmerja med koncedentom in izva‑
jalcem, pogoje in način podelitve koncesije te javne službe in
nadzor nad njenim izvajanjem.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za izvajanje javne
službe.
(3) Koncesija gospodarske javne službe po tem odloku
predstavlja koncesijsko javno‑zasebno partnerstvo po Zakonu
o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v
nadaljevanju: ZJZP), katerega predmet so storitve (koncesija
storitev).
2. člen
(pristojnost)
Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in v
koncesijskem razmerju izvaja Občinska uprava Občine Škofja
Loka, oddelek pristojen za gospodarske javne službe (v nadalj‑
njem besedilu: občinska uprava), razen tistih nalog in odločitev,
ki so po tem odloku ali drugem predpisu izrecno v pristojnosti
župana Občine Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu: župan) ali
Občinskega sveta Občine Škofja Loka (v nadaljnjem besedilu:
občinski svet).
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Poleg pomenov, določenih v Energetskem zakonu
(Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo; v na‑
daljnjem besedilu: Energetski zakon) ter drugih predpisih, imajo
izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
1. »javna služba« je dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega plina po tem odloku;
2. »dejavnost sistemskega operaterja« je gospodarska
javna služba dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina;
3. »koncedent« je Občina Škofja Loka;
4. »koncesija« je koncesija za izvajanje gospodarske
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina po tem odloku;
5. »koncesionar« je pravna oseba ali konzorcij, ki izvaja
javno službo dejavnost sistemskega operaterja po tem odloku
na podlagi koncesije;
6. »koncesijsko območje« je območje Občine Škofje
Loke;
7. »konzorcij« je oznaka za dve ali več pravnih ali fizičnih
oseb, ki na podlagi medsebojnega obligacijskopravnega raz‑
merja, sklenjenega skladno s 45. členom tega odloka, vložijo
skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v njej zavežejo v
primeru uspeha v postopku podelitve koncesije skupaj izvajati
pravice in obveznosti koncesionarja;
8. »podizvajalec« je izpolnitveni pomočnik koncesionarja;
9. »uporabnik« je pravna ali fizična oseba, ki iz distribu‑
cijskega omrežja odjema ali v distribucijsko omrežje oddaja
zemeljski plin;
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10. »distribucijsko omrežje« je omrežje plinovodov, se‑
stavljeno zlasti iz glavnega plinovoda, priključnih plinovodov,
regulacijskih postaj in drugih naprav potrebnih za obratovanje
sistema oskrbe s plinom, ki so funkcionalno zgrajene na ob‑
močju Občine Škofja Loka in po katerem se izvaja distribucija
zemeljskega plina do končnih odjemalcev;
11. »objekti in naprave koncesije« so vsi objekti in napra‑
ve, ki sestavljajo distribucijsko omrežje;
12. »priključek« je sklop cevovodov in naprav (priključni
plinovod), s katerimi so objekti odjemalca zemeljskega plina
povezani z objekti in napravami distribucijskega omrežja;
13. »agencija« je Javna agencija Republike Slovenije za
energijo.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak po‑
men, kot ga določajo Energetski zakon in drugi predpisi, ki ure‑
jajo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
zemeljskega plina in organizacijo trga z zemeljskim plinom.
II. PREDMET KONCESIJE IN OBVEZNOSTI
JAVNE SLUŽBE
1. Predmet koncesije
4. člen
(vsebina javne službe)
(1) Javna služba dejavnost sistemskega operaterja ob‑
sega:
– zagotavljanje izvajanja distribucije zemeljskega plina;
– upravljanje in vodenje obratovanja distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje vzdrževanja in razvoja omrežja za distri‑
bucijo zemeljskega plina;
– zagotavljanje dostopa do omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omo‑
goča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– skrb za varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega
omrežja s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zaneslji‑
vost omrežja;
– zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom s tem, da zago‑
tavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja;
– nediskriminacijsko obravnavanje uporabnikov omrež‑
ja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, po‑
vezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov upravičenim odjemal‑
cem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja;
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode
celovitega načrtovanja ob upoštevanju varčevalnih ukrepov
pri porabnikih za potrebe načrtovanja razvoja distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje sistemskih storitev;
– izdajanje in izvajanje sistemskih obratovalnih navodil;
– upravljanje pretoka zemeljskega plina po distribucij‑
skem omrežju, upoštevaje tudi izmenjavo energije z drugimi
povezanimi omrežji;
– izvajanje optimalnega sistema po motnjah;
– usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s pove‑
zanimi omrežji;
– izvajanje sistemske zaščite distribucijskega omrežja;
– izvajanje števčnih in obratovalnih meritev v distribucij‑
skem omrežju;
– izvajanje meritev in analiz kakovosti oskrbe z zemelj‑
skim plinom;
– oblikovanje obratovalne statistike in
– izvajanje zasilne oskrbe.
(2) Dejavnost sistemskega operaterja obsega tudi de‑
javnosti in naloge, določene v drugem predpisu, ki na podlagi
zakona določa vsebino gospodarske javne službe, ki je pred‑
met te koncesije.

Stran
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(dejavnost koncesionarja)
(1) Predmet koncesije po tem odloku je izvajanje javne
službe dejavnost sistemskega operaterja na območju kon‑
cesije v času trajanja koncesije po tem odloku in koncesijski
pogodbi.
(2) Koncesionar lahko v času trajanja koncesije pod
pogoji, ki jih dopušča zakon, opravlja tudi druge dejavno‑
sti, pri čemer mora zagotoviti ločeno evidentiranje različnih
dejavnosti skladno z Zakonom o preglednosti finančnih od‑
nosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni
list RS, št. 53/07 in 65/08) in predpisi, izdanimi za njegovo
izvrševanje.
6. člen
(območje koncesije in izključna pravica)
(1) Za opravljanje javne službe po tem odloku se podeli
koncesija za celotno območje Občine Škofja Loka.
(2) S sklenitvijo koncesijske pogodbe pridobi koncesio‑
nar na koncesijskem območju iz prejšnjega odstavka izključno
pravico opravljanja te javne službe v času trajanja koncesije.
(3) V času trajanja koncesije se lahko podeli nova konce‑
sija tudi krajši čas pred prenehanjem koncesijskega razmerja
zaradi zagotovitve nepretrganega izvajanja dejavnost sis‑
temskega operaterja tako, da novi koncesionar začne izvajati
koncesijo, ko jo preneha izvajati prejšnji koncesionar.
7. člen
(trajanje koncesije)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli najugodnejšemu
ponudniku za 35 let (rok koncesije).
(2) Rok koncesije začne teči naslednji dan po sklenitvi
koncesijske pogodbe, če ni v koncesijski pogodbi določen
poznejši začetek teka roka koncesije.
(3) Rok koncesije se lahko v skladu s koncesijsko pogod‑
bo podaljša največ za dve leti.
8. člen
(koncesijska dajatev in druga plačila koncesionarja)
(1) Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev
v določenem deležu od vrednosti omrežnine za distribuiranje
kubičnega metra (m3) zemeljskega plina po distribucijskem
omrežju, ki ga je ponudil na javnem razpisu.
(2) Koncesionar je lahko prost plačila koncesijske daja‑
tve ali njenega dela v obdobju izgradnje objektov in naprav
koncesije po tem odloku, če tako odloči koncedent na obra‑
zložen predlog koncesionarja, ki mora vsebovati ekonomsko
analizo vpliva investicij na upravičene stroške koncesionarja
in ceno za distribucijo plina.
(3) Način plačevanja koncesijske dajatve in pogoji za
oprostitev plačila koncesijske dajatve se podrobneje določijo
v koncesijski pogodbi.
(4) Poleg koncesijske dajatve koncesionar plačuje kon‑
cedentu tudi najemnino za nepremične in premične stvari v
lasti koncedenta, ki jih v skladu s koncesijsko pogodbo ali po‑
sebno pogodbo pridobi koncesionar v uporabo za opravljanje
dejavnost sistemskega operaterja, ter plačilo za stavbno pra‑
vico, služnost ali drugo stvarno pravico na tuji stvari, ki jo pri‑
dobi na nepremičninah v lasti koncedenta. Razen za odplačno
ustanovitev pravic na stvarnem premoženju koncedenta, ki
se določijo na javnem razpisu, se plačilo za ostale pravice na
stvarnem premoženju koncedenta, ki jih koncesionar potre‑
buje za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja, določi
s posebno pogodbo, in sicer po ceni, ki jo določi pooblaščeni
ocenjevalec, ki je vpisan v ustrezen register ocenjevalcev pri
Slovenskem inštitutu za revizijo.
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2. Način izvajanja javne službe in obveznosti
koncesionarja v zvezi s tem
2.1. Nepretrgano in varno izvajanje javne službe
9. člen
(nepretrgano izvajanje javne službe)
(1) Javno službo po tem odloku mora koncesionar opra‑
vljati nepretrgano ves čas.
(2) Koncesionar lahko začasno omeji ali prekine distribu‑
cijo zemeljskega plina le iz razlogov, ki jih določa Energetski
zakon in predpisi oziroma splošni akti za izvrševanje javnih
pooblastil, izdani na njegovi podlagi.
10. člen
(prekinitev zaradi predvidenih dogodkov)
(1) Koncesionar sme začasno omejiti ali prekiniti distribu‑
cijo zemeljskega plina zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideno omejitev ali prekinitev distribucije ze‑
meljskega plina mora koncesionar izbrati čas, ki čim manj
prizadene odjemalce zemeljskega plina.
(3) Koncesionar mora o predvideni omejitvi ali prekinitvi
distribucije zemeljskega plina obvestiti odjemalce na primeren
način vsaj 48 ur pred prekinitvijo.
11. člen
(prekinitev zaradi nepredvidenih dogodkov)
(1) Distribucija zemeljskega plina je lahko začasno ome‑
jena ali prekinjena, če zaradi okoliščin, ki ne izvirajo iz sfere
koncesionarja, katerih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti
in katerih posledic ni moč odvrniti (višja sila ali ravnanje tretje
osebe), koncesionar objektivno ne more izvajati distribucije
zemeljskega plina.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora koncesionar v
najkrajšem možnem času izvesti ukrepe za zagotovitev nemo‑
tenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja.
(3) O prekinitvi ali omejitvi distribucije zemeljskega plina
iz prvega odstavka tega člena mora koncesionar obvestiti odje‑
malce preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren
način takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev
oziroma omejitev, istočasno pa tudi koncedenta.
12. člen
(varno izvajanje javne službe)
(1) Za zagotovitev obratovalne varnosti in zanesljivosti
obratovanja distribucijskega omrežja mora koncesionar vpeljati
stalen sistem za kontrolo, nadzor in vzdrževanje v skladu s
predpisanimi standardi na področju vodenja in zagotavljanja
kakovosti.
(2) Koncesionar mora zagotoviti ustrezne ukrepe za za‑
ščito življenj in posesti med obratovanjem in vzdrževanjem
omrežja.
2.2. Priključitev na distribucijsko omrežje
13. člen
(pridobitev pravice do priključitve na distribucijsko omrežje)
(1) Vsaka pravna ali fizična oseba ima pravico do priklju‑
čitve na distribucijsko omrežje, če so izpolnjeni tehnični in drugi
pogoji, ki jih določi koncesionar s sistemskimi obratovalnimi
navodili, in če pokrije stroške priključka v skladu s 15. členom
tega odloka.
(2) Pred začetkom izdelave priključka mora uporabnik
omrežja pridobiti soglasje koncesionarja za priključitev.
(3) Pogoje in merila za izdajo soglasja določi koncesionar
s splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
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distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji
SODO).
(4) Po dokončnosti soglasja je dolžan koncesionar priklju‑
čiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek
izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi
obratovalnimi navodili.
14. člen
(pogodba o priključitvi)
Pred priključitvijo skleneta koncesionar in uporabnik
omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medse‑
bojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo,
premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem
priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek
in priključitev.
15. člen
(stroški priključka in priključevanja)
(1) Uporabnik omrežja nosi neposredne stroške priključka
ter stroške priključevanja na omrežje, ki jih določi koncesio‑
nar.
(2) Na enem priključku je lahko priključen le en uporabnik
omrežja. Na obstoječi priključek se lahko priključijo novi upo‑
rabniki le, če je v skladu s splošnimi pogoji SODO zagotovljeno,
da tisti del priključka, ki ga uporabljata dva ali več uporabnikov
omrežja postane sestavni del distribucijskega omrežja.
(3) Lastnik priključka mora v zameno za primerno nado‑
mestilo, ki mu ga je dolžan plačati novi potencialni uporabnik,
dovoliti in omogočiti priključitev novega potencialnega upo‑
rabnika na svoj priključni plinovod, če ta priključni plinovod
dovoljuje dodatne obremenitve. Za primerno nadomestilo se
šteje nadomestilo v višini sorazmernega dela stroškov izgra‑
dnje priključka.
16. člen
(obvezna priključitev na distribucijsko omrežje)
(1) Občina se lahko odloči za obvezno priključitev na dis‑
tribucijsko omrežje v primeru, da to stori z namenom varovanja
okolja, zaradi gostote naselitve ali drugih okoljskih pogojev, če
je to predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programi
sanacije ekološkega stanja okolja, ki temeljijo na določilih Za‑
kona o varstvu okolja in lokalnega energetskega koncepta.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom se morajo na distribu‑
cijsko omrežje obvezno priključiti objekti, ki bodo po uveljavitvi
tega odloka zgrajeni ali dograjeni na območju mesta Škofja
Loka in primestnih naseljih, kjer je omrežje že zgrajeno in
obstajajo za to tehnične možnosti. Upošteva se, da obstaja
tehnična možnost priključitve, če je distribucijsko omrežje od‑
daljeno od objekta največ 100 m.
(3) Za obstoječe objekte na območju mesta Škofja Loka in
primestnih naseljih, kjer je distribucijsko omrežje že zgrajeno in
obstajajo za to tehnične možnosti, velja obveznost priključitve
na distribucijsko omrežje, če inštalirana skupna moč toplotnih
energetskih naprav, namenjenih ogrevanju ali podobni energet‑
ski rabi, v teh objektih presega 50 kW.
(4) Koncesionar pisno obvesti lastnika objekta, ki ne ravna
v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, o njegovi
obvezni priključitvi in mu postavi rok za priključitev na distribu‑
cijsko omrežje zemeljskega plina, ki ne sme biti krajši od dveh
mesecev po vročitvi obvestila.
(5) Če lastnik v postavljenem roku objekta ne priključi na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina, mu občinska uprava
to naloži z odločbo.
(6) Ne glede na določbe tega člena obveznost priključitve
objekta na distribucijsko omrežje zemeljskega plina po tem
odloku ne obstaja za investitorja oziroma lastnika objekta, ki
izbere kot vir oskrbe z energijo, ki presega dve tretjini potreb,
obnovljive vire energije. Ta določba se uporablja do uveljavitve
lokalnega energetskega koncepta.
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17. člen
(nadaljnja dobava, če sta ogroženi življenje
ali zdravje odjemalca)
(1) Dobava na podlagi drugega odstavka 76. člena Ener‑
getskega zakona je dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki
se jim dobava zemeljskega plina glede na okoliščine (letni čas,
temperaturne razmere, bivalne razmere, premoženjsko stanje
in podobno) ne sme znižati pod količino, ki je nujno potrebna,
da nista ogroženi življenje in zdravje odjemalca oziroma oseb,
ki z njim živijo.
(2) Odjemalec iz prejšnjega odstavka, ki želi uveljavljati
pravico do dobave na podlagi drugega odstavka 76. člena
Energetskega zakona, mora po prejemu predhodnega obve‑
stila o odklopu v štirinajstih dneh vložiti pri koncesionarju vlogo
za priznanje te pravice in predložiti potrebna dokazila. Šteje se,
da odjemalec izpolnjuje pogoj glede slabega premoženjskega
stanja, če je prejemnik denarne socialne pomoči.
(3) Koncesionar prizna pravico do dobave zemeljskega
plina iz tega člena samo v obdobju od 1. 10. do 30. 4., vendar le
za čas, za katerega je izkazano slabo premoženjsko stanje.
(4) Koncesionar o odločitvi glede priznanja in trajanja
pravice do dobave odjemalcu iz drugega odstavka tega člena
nemudoma obvesti odjemalca in njegovega dobavitelja.
(5) Dobavitelj za nastale stroške zaradi nadaljnje dobave
zemeljskega plina izda račun koncesionarju, ki pokrije stroške
iz cene za uporabo omrežja.
18. člen
(neupravičen odjem zemeljskega plina)
(1) Če uporabnik omrežja odjema zemeljski plin brez
veljavnih pogodbenih razmerij o dostopu in/ali dobavi, ali brez
zahtevanih ali dogovorjenih merilnih naprav, ali mimo njih, ali če
onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin, je konce‑
sionar upravičen zahtevati in uporabnik omrežja dolžan plačati
ocenjeni odjem zemeljskega plina, ceno dostopa do omrežja,
in stroške odklopa in ponovnega priklopa ter stroške v zvezi z
ugotavljanjem neupravičenega odjema.
(2) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti časa trajanja neu‑
pravičenega odjema zemeljskega plina, se neupravičen odjem
obračuna od dneva pričetka zadnjega obračunskega obdobja
oziroma na podlagi drugih kriterijev, ki jih določi koncesionar s
splošnimi pogoji SODO.
(3) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti količin zemeljske‑
ga plina, ki so odvzete med trajanjem neupravičenega odjema,
se določijo na podlagi srednjih vrednosti predanih količin v ob‑
dobju pred neupravičenim odjemom oziroma na podlagi drugih
kriterijev, ki jih določi koncesionar s splošnimi pogoji SODO.
2.3. Dostop do distribucijskega omrežja
19. člen
(nediskriminatoren dostop do distribucijskega omrežja)
(1) Koncesionar je dolžan upravičenim odjemalcem in
izvajalcem energetske dejavnosti na področju zemeljskega
plina dovoliti dostop do omrežja na pregleden in nepristranski
način po načelu reguliranega dostopa tretje strani.
(2) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja za ze‑
meljski plin so javni in jih mora koncesionar dnevno objavljati na
svetovnem spletu na način, določen v 35. členu tega odloka.
(3) Pri odločanju o dostopu do omrežja mora koncesionar
upoštevati razvidne in nediskriminatorne kriterije kot so: vrstni
red prispetja zahtev za dostop do omrežja, sorazmerno zmanj‑
šanje dostopa vsem uporabnikom, ki zahtevajo dostop, javna
dražba in podobno. Te kriterije, ki so lahko za posamezne dele
omrežja različni, koncesionar določi v soglasju z agencijo.
20. člen
(zavrnitev dostopa do omrežja)
(1) Koncesionar lahko zavrne dostop do omrežja le za‑
radi premajhnih tehničnih ali obratovalnih zmogljivosti, če je to
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v posameznem primeru nujno za izvajanje obveznosti javne
službe iz tega odloka.
(2) Podrobno utemeljene razloge zavrnitve dostopa mora
sporočiti prosilcu, ki želi dostop do omrežja.
(3) Če ne pride do dostopa do omrežja zaradi premajh‑
nih zmogljivosti omrežja, lahko upravičeni odjemalec oziroma
izvajalec energetske dejavnosti na področju zemeljskega plina
zahteva povečanje zmogljivosti omrežja, če ga je pripravljen
financirati sam ali s katerokoli pravno osebo.
(4) Če po pogajanjih ne pride do sklenitve pogodbe o
povečanju zmogljivosti omrežja, odloči o tem, na pobudo upra‑
vičenega odjemalca, agencija, ki določi pogoje povečanja zmo‑
gljivosti omrežja ali zavrne zahtevo upravičenega odjemalca.
21. člen
(zahteva za dostop do omrežja)
(1) Vsebino zahteve za dostop do omrežja in način ureja‑
nja dostopa določi koncesionar v splošnih pogojih SODO.
(2) V imenu in za račun upravičenega odjemalca lahko
dostop do omrežja uveljavljata tudi dobavitelj, trgovec z zemelj‑
skim plinom in tržni zastopnik.
22. člen
(pogodba o dostopu do omrežja)
(1) S pogodbo o dostopu do omrežja, ki jo skleneta
uporabnik omrežja in koncesionar, pridobi uporabnik omrež‑
ja dostop do distribucijskega omrežja za izvršitev pogodb o
dobavi.
(2) Pogodba o dostopu do omrežja se sklene za nedo‑
ločen čas, razen v primerih, pri katerih je bilo izdano začasno
soglasje za priključitev. Če je pogodba sklenjena za nedoločen
čas, se ob menjavi dobavitelja ne prekine.
(3) Če koncesionar v skladu z Energetskim zakonom
in tem odlokom ne zavrne zahteve za dostop do omrežja, je
dolžan skleniti pogodbo o dostopu do omrežja.
(4) Koncesionar je dolžan skleniti pogodbo o dostopu tudi
v primeru, ko tako odloči agencija v skladu s četrtim odstavkom
32. člena Energetskega zakona na zahtevo uporabnika omrež‑
ja, kateremu je koncesionar zavrnil dostop do omrežja.
23. člen
(zamenjava dobavitelja)
(1) Ob zamenjavi dobavitelja odjemalec obdrži pravico do
dostopa do omrežja zemeljskega plina, ki jo je pridobil v skladu
s pogodbo o dostopu.
(2) Odjemalci, priključeni na distribucijsko omrežje, imajo
pravico do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov, ki na‑
stanejo v postopku zamenjave.
24. člen
(skupni obračun dobave in uporabe omrežja)
Koncesionar mora dobavitelju na njegovo zahtevo omo‑
gočiti, da odjemalci plačujejo uporabo omrežja skupaj z ra‑
čunom za dobavljen zemeljski plin. V tem primeru dobavitelj
prevzame tveganje neplačanih računov in mora koncesionarju
plačati ceno za uporabo omrežja v 15 dneh po tem, ko mu
koncesionar izda račun.
2.4. Vzdrževanje distribucijskega omrežja
25. člen
(tekoče in investicijsko vzdrževanje)
(1) Koncesionar je dolžan zagotoviti tekoče in investicijsko
vzdrževanje distribucijskega omrežja, na katerem izvaja to
javno službo tako, da je ves čas ohranjena njegova nezmanj‑
šana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost
delovanja.
(2) Pri zagotavljanju vzdrževanja iz prejšnjega odstavka
je dolžan skrbeti, da se pravočasno odpravijo vzroki, ki lahko
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negativno vplivajo na funkcionalnost, obratovalno usposoblje‑
nost in varnost posameznih delov distribucijskega omrežja,
kar vključuje tudi obnove posameznih delov omrežja ali če je
to potrebno, da se posamezni deli distribucijskega omrežja
prilagodijo napredku tehnike, posodobijo oziroma se izvede‑
jo druge njihove izboljšave.
(3) Vsa vzdrževalna dela na plinovodih sme opravljati
le koncesionar ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima s
koncesionarjem sklenjeno pogodbo o vzdrževanju.
(4) Koncesionar najpozneje do 15. novembra tekoče‑
ga leta pripravi načrt vzdrževanja distribucijskega omrežja
za prihodnje leto in ga predloži v preveritev in uskladitev
občinski upravi. Načrt vzdrževanja mora vključevati obseg
predvidenih vzdrževalnih del in njihovo predvideno vrednost.
Najpozneje do 15. maja v tekočem letu pripravi koncesionar
poročilo o uresničitvi načrta rednega vzdrževanja za preteklo
leto. Uresničitev načrta vsako leto preveri občinska uprava.
(5) Če koncesionar bistveno krši obveznosti iz prejšnjih
dveh odstavkov in obstaja neposredna nevarnost za zdravje
ali življenje ljudi ali za nastanek okvar ali uničenje infrastruk‑
ture, namenjene za izvajanje te javne službe, lahko konce‑
dent posamezna obsežnejša dela v zvezi z vzdrževanjem
odda kot posebno javno naročilo.
26. člen
(služba stalne pripravljenosti)
(1) Koncesionar mora nemudoma in v najkrajšem mo‑
žnem času popraviti in odpraviti vse netesnosti, poškodbe in
okvare, do katerih pride na distribucijskem omrežju.
(2) V ta namen mora koncesionar organizirati stalno
službo, ki mora razpolagati z ustreznim številom usposo‑
bljenih ljudi in opremo za takojšnje posege v zvezi z ugota‑
vljanjem in odpravljanjem netesnosti, poškodb in okvar na
distribucijskem omrežju in priključkih uporabnikov omrežja.
2.5. Razvoj distribucijskega omrežja
27. člen
(načrt razvoja distribucijskega omrežja)
(1) Koncesionar je dolžan vsakih pet let pripraviti za
naslednjih deset let oziroma največ za čas trajanja konce‑
sije načrt razvoja distribucijskega omrežja na koncesijskem
območju, upoštevaje podatke o zasedenosti omrežja oziro‑
ma njihove analize, in ga uskladiti z lokalnim energetskim
konceptom koncedenta.
(2) Razvoj distribucijskega omrežja obsega projektira‑
nje in gradnjo novih delov distribucijskega omrežja ali pove‑
čanje kapacitete obstoječega omrežja. Pri razvoju omrežja
mora koncesionar upoštevati načela kakovosti oskrbe, zane‑
sljivosti oskrbe in ekonomičnosti izgradnje ter obratovanja.
(3) Načrt razvoja distribucijskega omrežja mora kon‑
cesionar takoj po sprejemu posredovati koncedentu. Če
koncedent ugotovi, da je načrt razvoja distribucijskega
omrežja v določenih delih neskladen z lokalnim energet‑
skim konceptom, lahko zahteva, da ga koncesionar v teh
delih spremeni.
(4) Izpolnjevanje zahtev iz tega člena je pogoj za upra‑
vičenost in določitev višine omrežnine.
28. člen
(izvedba načrta razvoja)
(1) Koncedent in koncesionar sta si dolžna prizade‑
vati za vključitev načrta razvoja distribucijskega omrežja v
prostorske akte, v nasprotnem primeru pa spremeniti načrt
razvoja distribucijskega omrežja in zagotoviti usklajenost
med prostorskimi akti ter tem načrtom.
(2) Koncesionar mora storiti vse, da izvede ukrepe, ki
jih predvideva načrt razvoja distribucijskega omrežja.
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2.6. Merjenje zemeljskega plina
29. člen
(zagotavljanje meritev)
(1) Koncesionar mora zagotoviti meritve prenesenega
oziroma odvzetega zemeljskega plina vsakemu uporabniku
distribucijskega omrežja in na ustrezen način odbirati ali zago‑
toviti odbiranje merilnih naprav. Koncesionar podrobneje določi
način merjenja odčitavanja števcev v splošnih pogojih SODO
tako, da zbrani podatki omogočajo obračun dobavljene količine
zemeljskega plina in izračun cene za uporabo omrežja.
(2) Koncesionar mora zagotavljati brezhibno delovanje
merilnih naprav uporabnika omrežja. Dolžan je preveriti ustre‑
znost merilnih naprav pred njihovo uporabo in opravljati obča‑
sne tehnične kontrole teh naprav. O ugotovljenih nepravilnosti
je dolžan v osmih dneh obvestiti uporabnika.
(3) Uporabnik omrežja mora koncesionarju omogočiti sta‑
len dostop do merilnih naprav.
(4) Če uporabnik omrežja ugotovi, da merilna naprava
ne deluje ali ne deluje pravilno, je dolžan o tem nemudoma
obvestiti koncesionarja. Koncesionar mora nastaviti ali zame‑
njati merilne naprave najkasneje v sedmih delovnih dneh po
prejemu obvestila.
30. člen
(merilne naprave)
(1) Merilne naprave morajo ustrezati zakonskim predpi‑
som in pogojem iz soglasja za priključitev.
(2) Merilne naprave koncesionar namesti vsakemu nove‑
mu uporabniku.
(3) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in
vzdrževanjem merilnih naprav lahko izvaja samo koncesionar
ali pooblaščeni izvajalec koncesionarja.
31. člen
(zagotavljanje merilnih podatkov)
(1) Koncesionar mora vsakemu dobavitelju zemeljskega
plina poslati merilne podatke ali omogočiti dostop do njihove
zbirke za uporabnike omrežja, katerih pooblastilo si je dobavi‑
telj pridobil, in sicer podatke, ki jih potrebuje za:
– izdelavo ponudbe potencialnim odjemalcem;
– napoved diagrama odjema odjemalcev, ki jih oskrbuje;
– obračun dobavljenega zemeljskega plina;
– kontrolo bilančnega obračuna, ki ga izvaja organizator
trga;
– kontrolo letnega poračuna odstopanj, ki ga izvaja or‑
ganizator trga;
– storitev plačila za uporabo omrežja skupaj z računom
za dobavljeno energijo.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti poslani ali
dostopni v elektronski obliki, v enakem formatu in enakem roku
za vse dobavitelje. Poslani ali dostopni podatki morajo obsegati
podatke za obdobje najmanj zadnjih dvanajst mesecev.
(3) Zagotavljanje podatkov iz prvega odstavka tega člena
se krije iz omrežnine in ga ni dovoljeno zaračunavati posebej.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko koncesionar zah‑
teva stroškovno orientirano plačilo za zagotavljanje podatkov iz
prve in druge alinee prvega odstavka tega člena, če ima zaradi
čezmernih zahtev dobaviteljev v zvezi s tem nesorazmerno
visoke stroške.
2.7. Javna pooblastila koncesionarja
32. člen
(javna pooblastila za dejavnost sistemskega operaterja)
(1) Koncesionar ima za dejavnost sistemskega operaterja
naslednja javna pooblastila:
– v skladu z drugim odstavkom 32. člena Energetskega
zakona določi omrežnino;
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– v skladu s četrtim odstavkom 40. člena Energetskega
zakona izda sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina s soglasjem agencije;
– v skladu s prvim odstavkom 48. člena Energetskega
zakona daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s
predpisi o prostorskem načrtovanju;
– v skladu s prvim odstavkom 48. člena Energetske‑
ga zakona določa projektne pogoje pred začetkom izdelave
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane
posege v območje varovanih pasov, skladno s predpisi o gra‑
ditvi objektov;
– v skladu s prvim odstavkom 48. člena Energetskega
zakona daje soglasja k projektnim rešitvam skladno s predpisi
o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na
omrežje s katerim upravljajo;
– v skladu s četrtim odstavkom 70. člena Energetskega
zakona izda splošne pogoje za dobavo in zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja s soglasjem koncedenta in agencije;
– v skladu z drugim odstavkom 71. člena Energetskega
zakona odloča z odločbo v upravnem postopku na prvi stopnji
o izdaji in zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko
omrežje.
(2) Poleg javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka ima
koncesionar za dejavnost sistemskega operaterja tudi druga
javna pooblastila, ki jih določa oziroma jih v času trajanja
koncesije določi zakon. V primeru uveljavitve novih predpisov
je koncesionar dolžan takoj začeti opravljati storitve oziroma
javna pooblastila po novih predpisih.
2.8. Druge določbe o načinu izvajanja javne službe
33. člen
(kataster omrežja)
(1) Koncesionar je dolžan v skladu s predpisi voditi ka‑
taster distribucijskega omrežja, vključno z zbirko podatkov o
uporabnikih in trošilih. V katastru in zbirkah podatkov se zbirajo
le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na
omrežje. Kataster mora koncesionar voditi atributivno in grafič‑
no v obliki računalniškega zapisa.
(2) Koncesionar je dolžan zagotoviti koncedentu neome‑
jen dostop do podatkov iz katastra distribucijskega omrežja.
Način dostopa do katastra in vodenja katastra se podrobneje
uredi s koncesijsko pogodbo. Po prenehanju koncesijskega
razmerja je koncesionar dolžan prenesti na koncedenta celotno
zbirko podatkov iz katastra.
34. člen
(zagotavljanje informacij)
(1) Koncesionar mora zagotavljati sistemskim operater‑
jem drugih omrežij, s katerimi je povezano omrežje njegovega
izvajanja javne službe, vse potrebne podatke, da je zagoto‑
vljeno varno in učinkovito obratovanje vseh omrežij in njihovo
vzajemno delovanje.
(2) Sistemski operater mora zagotavljati organizatorju
trga zemeljskega plina in sistemskemu operaterju prenosnega
omrežja zemeljskega plina vse podatke, ki jih le‑ta potrebuje
za delovanje trga zemeljskega plina ali za potrebe izvajanja
dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
(3) Koncesionar mora na zahtevo tretjih oseb (na primer:
izvajalcev drugih javnih služb, javnih podjetij, cestnih podjetij
in drugih investitorjev), le‑tem priskrbeti informacije o lokaciji
glavnih in priključnih plinovodov in vseh ustreznih naprav, ki
bi jim bile v pomoč pri izvajanju del brez ogrožanja varnosti
distribucijskega omrežja.
(4) Koncesionar mora varovati kot zaupne ali poslovno
občutljive podatke, do katerih je prišel pri izvajanju svoje javne
službe, razen podatke, ki jih je v skladu z Energetskim zako‑
nom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi dolžan zagotavljati
pristojnim državnim organom ali drugim udeležencem na trgu
z zemeljskim plinom.
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35. člen

(obveščanje uporabnikov)
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja javne službe za‑
gotoviti popolno, pregledno in ažurno obveščanje uporabnikov
o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje dejavnost sistemskega
operaterja in pravice ter dolžnosti uporabnikov.
(2) Koncesionar mora obveščati zlasti o:
– tarifi in ceniku storitev za uporabo omrežja;
– o splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja;
– o motnjah in okvarah v delovanju distribucijskega
omrežja;
– o predvidenih prekinitvah distribucije zemeljskega plina.
(3) Če ni s tem odlokom ali drugimi prepisi drugače do‑
ločeno, mora koncesionar obveščati uporabnike najmanj na
sledeče načine:
– preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren
način mora obveščati odjemalce o nastanku kriznega stanja
ali višje sile;
– s pisnim obvestilom mora obvestiti odjemalce o predvi‑
deni prekinitvi ali omejitvi distribucije, razen če gre za širši krog
končnih odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja
vsaj 48 ur pred prekinitvijo;
– preko portala, dosegljivega s svetovnega spleta, o vseh
ostalih podatkih.
(4) Sistemski operater najmanj enkrat letno seznani konč‑
ne odjemalce s podatki o gibanju in značilnostih porabe zemelj‑
skega plina za posamezno odjemno mesto. Obvestilo mora
vsebovati vsaj naslednje podatke:
– letno porabo zemeljskega plina,
– porabo zemeljskega plina po posameznem mesecu
(določena na podlagi standardnega obremenitvenega profila
ali na podlagi izmerjenih vrednosti).
(5) Obveščanje preko svetovnega spleta mora koncesi‑
onar zagotoviti tako, da je uporabniku omogočena pridobitev
podatkov brez plačila ali posredovanja osebnih podatkov.
36. člen
(pritožbe uporabnikov)
(1) Koncesionar mora zagotoviti, da se lahko odjemalci
in drugi uporabniki pri njem pritožijo glede kvalitete in načina
izvajanja distribucije zemeljskega plina. V ta namen mora kon‑
cesionar organizirati način sprejemanja pritožb in zagotoviti
njihovo hitro in učinkovito reševanje.
(2) O načinu vlaganja pritožb in njihovega reševanja mora
koncesionar obveščati odjemalce in druge uporabnike na način,
določen v tretji alinei tretjega odstavka 35. člena tega odloka.
(3) Koncesionar se mora na pritožbo odjemalca oziroma
drugega uporabnika odzvati v osmih dneh po njenem preje‑
mu, bodisi s tem, da mu pisno navede razloge, zakaj meni,
da pritožba ni utemeljena, bodisi s tem, da odpravi zatrjevane
pomanjkljivosti opravljene storitve oziroma navede rok in na‑
čin, kako bo te pomanjkljivosti odpravil. O prejetih pritožbah in
odzivih nanje mora koncesionar poročati koncedentu na način
in v rokih, določenih v 57. členu tega odloka, pri čemer mora v
poročilu navesti podatke o posamezni pritožbi, razlogih zanjo
in svojem odzivu nanjo.
(4) Če odjemalec oziroma drug uporabnik ni zadovoljen z
odzivom koncesionarja na svojo pritožbo oziroma z njegovim
ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti pri opra‑
vljeni storitvi v okviru javne službe, lahko v 30 dneh od poteka
roka za odziv koncesionarja, kolikor se koncesionar ni odzval
v predpisanem roku, ali od prejema nezadovoljivega odgovora
koncesionarja ali od ravnanja koncesionarja glede odprave
pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi, vloži na občinsko upravo
zahtevo za naložitev ustreznega ravnanja. V zahtevi ni mogoče
uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov ali dru‑
gih zahtevkov za odločanje katerih je pristojna agencija.
(5) Občinska uprava po opravljenem upravnem postop‑
ku z odločbo naloži koncesionarju, da odpravi ugotovljene
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pomanjkljivosti pri izvajanju storitev v okviru javne službe de‑
javnost sistemskega operaterja ali mu naloži drugo ravnanje,
s katerim naj koncesionar uskladi izvajanje teh storitev s tem
odlokom in drugimi predpisi, če ugotovi, da je koncesionar pri
opravljanju javne službe ravnal v nasprotju s tem odlokom in
drugimi predpisi.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
37. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti zahtevati:
– pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagotavlja‑
nja storitev koncesionarja;
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dosto‑
pnosti storitev;
– pravico do reguliranih in vnaprej objavljenih cen sto‑
ritev in
– vpogled(e) v evidence ali zbirke podatkov, ki jih vodi
koncesionar in se nanašajo nanj.
38. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovira‑
no opravljanje storitev gospodarske javne službe;
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje gospo‑
darske javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako
spremembo;
– obveščati sistemskega operaterja o morebitni netesno‑
sti, okvarah oziroma poškodbah na priključku;
– zagotoviti, da so njegova napeljava in plinska trošila
projektirana, izvedena in vzdrževana po veljavnih predpisih
in standardih tako, da delujejo varno, ne povzročajo motenj
pri dobavi in uporabi zemeljskega plina in da so v brezhibnem
tehničnem stanju;
– dati koncesionarju potrebne podatke za vodenje kata‑
stra – obveznih zbirk podatkov.
IV. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
1. Viri financiranja javne službe
39. člen
(viri financiranja)
(1) Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo
dejavnost sistemskega operaterja, se financirajo iz naslednjih
virov:
– omrežnine;
– prihodkov od priključitev;
– drugih prihodkov, ki skladno s predpisi in splošnimi akti
agencije izvirajo iz opravljanja dejavnost sistemskega operater‑
ja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se smejo uporabljati
izključno za opravljanje javne službe dejavnost sistemskega
operaterja.
(3) Koncesionar si je ne glede na vire financiranja iz
prvega odstavka tega člena dolžan po najboljših močeh in kot
dober gospodar prizadevati za pridobivanje finančnih sredstev
tudi iz drugih virov (na primer državni in evropski skladi), ki so
namenjeni financiranju te javne službe.
40. člen
(omrežnina)
(1) Omrežnina je del cene za uporabo omrežja, ki jo
koncesionarju plačujejo uporabniki in je namenjena plačevanju
izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Uradni list Republike Slovenije
operaterja distribucijskega omrežja in pokrivanju stroškov sis‑
temskih storitev.
(2) Omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja določi
koncesionar z aktom o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje. Koncesionar mora omrežnino določiti skladno z me‑
todologijo, ki jo s splošnim aktom določi agencija s soglasjem
Vlade Republike Slovenije.
(3) Koncesionar ne sme uporabljati drugačnih cen omre‑
žnine, kot so določene z aktom o določitvi omrežnin iz prej‑
šnjega odstavka in predhodno objavljene v Uradnem listu Re‑
publike Slovenije.
(4) Koncesionar mora pred objavo akta o določitvi omre‑
žnine oziroma njegovih sprememb in dopolnitev v Uradnem
listu Republike Slovenije pridobiti soglasje agencije.
(5) Sistemski operater objavi akt o določitvi omrežnine in
vsako spremembo tega akta tudi na svoji spletni strani.
2. Druga finančna vprašanja
41. člen
(bančna garancija)
(1) Koncesionar mora najkasneje v 20 dneh po sklenitvi
koncesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno, nepre‑
klicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo, veljavno
najmanj pet let, v višini 5% od ocenjene petletne vrednosti
prihodkov iz naslova omrežnine. Garancijo mora koncesionar
najmanj tri mesece pred potekom njene veljavnosti podaljšati
za najmanj pet let oziroma do izteka roka koncesije.
(2) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti v primeru,
ko koncesionar brez utemeljenih razlogov ne izpolnjuje bistve‑
nih pogodbenih obveznosti ali če preneha ali delno preneha
izvajati dejavnost iz koncesijskega razmerja.
42. člen
(zavarovanja)
(1) Koncesionar mora zavarovati svojo odgovornost za
škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti, ki bi jo pri opra‑
vljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili pri
njem zaposleni ljudje ali pogodbeni podizvajalci koncedentu,
uporabnikom ali tretjim osebam (zavarovanje odgovornosti).
(2) Koncesionar mora zavarovati objekte in naprave dis‑
tribucijskega omrežja proti škodnimi riziki, določenimi s konce‑
sijsko pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan z zavarovalnico skleniti zava‑
rovalno pogodbo za škodo iz prejšnjih dveh odstavkov v višini
zavarovalne vsote, določene s sklepom župana. Pogodba o
zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno
v korist koncedenta.
V. PODELITEV KONCESIJE
43. člen
(postopek podelitve koncesije)
(1) Koncedent bo podelil koncesijo v postopku sklenitve
koncesijskega javno‑zasebnega partnerstva po določbah za‑
kona, ki ureja javno‑zasebno partnerstvo, in zakona, ki ureja
gospodarske javne službe.
(2) Koncedent vodi postopek podelitve koncesije in izda
akt izbire koncesionarja (v nadaljnjem besedilu: odločba o
izbiri). Pred odločitvijo o izbiri se lahko izvede tudi pogajanje s
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje.
(3) Vsak kandidat lahko predloži le eno vlogo. Vlogo za
pridobitev koncesije lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb
skupaj (konzorcij).
(4) Ista pravna ali fizična oseba lahko sodeluje kot član
konzorcija le pri eni skupni vlogi za koncesijo. Če ista pravna
ali fizična oseba sodeluje pri več skupnih vlogah, se take vloge
zavržejo. Če pravna ali fizična oseba že kandidira samostojno,
ne more kandidirati še kot član konzorcija.
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44. člen
(pogoji za koncesionarja)
(1) Kandidat za koncesionarja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem orga‑
nu za dejavnosti, ki so predmet koncesije;
– da ima veljavno licenco za opravljanje dejavnost sistem‑
skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
– da kandidat ali njegov zakoniti zastopnik ni bil prav‑
nomočno obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem od‑
stavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06 in 16/08);
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvida‑
cije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče
ali da ni opustil poslovne dejavnosti;
– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež;
– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež;
– da je v zadnjih petih letih opravljal dejavnost sistemske‑
ga operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
– da mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz
razlogov na njegovi strani;
– da ima na razpolago poslovi prostor na območju Občine
Škofja Loka ali da bo pridobil tak prostor po sklenitvi koncesij‑
ske pogodbe, razen če na drug nesporen način dokaže, da
lahko tudi sicer opravlja dejavnost.
(2) V primeru skupne vloge članov konzorcija morajo
pogoje iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka izpolnjeva‑
ti osebe, ki bodo izvajale dejavnost sistemskega operaterja,
pogoje iz tretje do osme alinee morajo izpolnjevati vsi člani
konzorcija.
(3) Način dokazovanja pogojev iz prvega odstavka tega
člena se določi v razpisni dokumentaciji. Razpisno dokumen‑
tacijo določi s sklepom župan.
(4) Kandidat mora vlogi za pridobitev koncesije predložiti
izdelan program o izvajanju javne službe dejavnost sistemske‑
ga operaterja (organizacijo izvajanja glede kadrov in njihove
strokovne usposobljenosti, tehnične opremljenosti, finančne in
materialne sposobnosti ter načrtovanja razvoja).
45. člen
(skupna vloga več oseb)
Kadar predloži skupno vlogo več pravnih ali fizičnih oseb
(konzorcij), morajo vlogi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi
medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere
mora biti razvidno najmanj:
– člani konzorcija, vstop in izstop člana iz konzorcija;
– vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da
lahko sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent poši‑
lja le eni osebi z učinkom za vse člane konzorcija;
– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani
konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;
– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti
koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.
46. člen
(prevzem zaposlenih)
(1) Vsak kandidat se mora v vlogi za pridobitev koncesije
zavezati, da bo v primeru sklenitve koncesijske pogodbe najka‑
sneje do pričetka izvajanja koncesije zaposlil osebe, ki so bile
v zadnjem letu pred sklenitvijo koncesijske pogodbe zaposlene
s polnim delovnim časom pri dosedanjem koncesionarju in so
delale poln delovni čas na izvajanju javne službe, če in kolikor
te osebe želijo, da jih zaposli.
(2) Zaposlitev oseb iz prejšnjega odstavka se izvede v
skladu s pravili o spremembi delodajalca.
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(3) Način prevzema delavcev iz prvega odstavka tega
člena, trajanje zaposlitve in pogodbena kazen za kršitev te
obveznosti se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi.
47. člen
(merila za izbiro)
(1) Merilo za izbiro koncesionarja so:
– višina kupnine za distribucijsko omrežje, ki vključuje tudi
plačilo za ustanovitev služnostnih in drugih pravic na zemljiščih
v lasti koncedenta, pri čemer imajo prednost tisti kandidati, ki
ponudijo višjo kupnino;
– odstotek zmanjšanja reguliranega donosa na sredstva
in dolžina obdobja, v katerem bo veljal tako znižan regulirani
donos, pri čemer imajo prednost tisti kandidati, ki ponudijo višji
odstotek in daljše obdobje znižanega reguliranega donosa na
sredstva;
– višina koncesijske dajatve, pri čemer imajo prednost tisti
kandidati, ki ponudijo višjo koncesijsko dajatev.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka so razporejena po pada‑
jočem vplivu na izbiro.
(3) Način točkovanja meril in njihov vpliv na odločitev o
izbiri se določi v razpisni dokumentaciji.
(4) Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi seznam
objektov in naprav distribucijskega omrežja, ki je predmet pro‑
daje najugodnejšemu koncesionarju, ter seznam zemljišč s
služnostno pravico v korist koncesionarja oziroma drugega
stvarnega premoženja, ki ga koncesionar pridobi v odplačno
uporabo s plačilom kupnine na javnem razpisu.
VI. KONCESIJSKO RAZMERJE
48. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sklene
župan z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.
(2) Če koncesionar iz razlogov na svoji strani v roku, ki
je določen v odločbi o izbiri ne sklene koncesijske pogodbe, jo
lahko koncedent sklene z naslednjim na ocenjevalni lestvici, pri
čemer mora ravnati po 60. členu ZJZP.
(3) Koncesijo pridobi koncesionar s podpisom koncesijske
pogodbe in s tem nastane koncesijsko razmerje.
49. člen
(vsebina koncesijske pogodbe)
(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar
uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo in druga
vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zakonu,
ki ureja gospodarske javne službe, zlasti pa:
– medsebojne obveznosti v zvezi s prevzemom obstoje‑
čega omrežja, z vzdrževanjem ter gradnjo objektov in naprav
koncesije;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– prenehanje koncesijskega razmerja in njegove posle‑
dice;
– pogodbene kazni za primer kršitev obveznosti konce‑
sionarja;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti koncedenta.
(2) Pravo koncesijske pogodbe je pravo, veljavno v Re‑
publiki Sloveniji.
50. člen
(razmerje med koncesijsko pogodbo in koncesijskim aktom)
(1) V primeru neskladja med koncesijskim aktom in kon‑
cesijsko pogodbo velja koncesijski akt.
(2) Po sklenitvi koncesijske pogodbe lahko koncedent
spremeni koncesijski akt pod pogoji iz 14. člena ZJZP, če je
potrebno v javnem interesu spremeniti način in pogoje izvajanja

Uradni list Republike Slovenije
koncesije, odvzeti koncesijo ali izvesti druge ukrepe v javnem
interesu.
(3) Sprememba koncesijskega akta velja in učinkuje ne‑
posredno na koncesijsko razmerje. Določbe koncesijske po‑
godbe, ki so v nasprotju s spremembo koncesijskega akta, se
ne uporabljajo.
51. člen
(objekti in naprave koncesije)
(1) Objekti in naprave koncesije so vsi objekti in naprave,
ki sestavljajo distribucijsko omrežje, in ki jih je koncesionar ob
pridobitvi koncesije prevzel od koncedenta za plačilo kupnine
ali jih je pridobil oziroma zgradil za izvajanje koncesije po
sklenitvi koncesijskega razmerja, če je koncesionar za njiho‑
vo pridobitev ali zgraditev pridobil predhodno pisno soglasje
koncedenta.
(2) Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se podrob‑
neje določijo v koncesijski pogodbi. Objektov in naprav konce‑
sije, ki sestavljajo distribucijsko omrežje, koncesionar ne sme
obremeniti s hipoteko.
(3) Objekti in naprave koncesije so v času trajanja konce‑
sije lastnina koncesionarja, po prenehanju koncesije pa posta‑
nejo lastnina koncedenta skladno s 63. členom tega odloka.
(4) Na zemljiščih v lasti koncedenta, na katerih se nahajajo
ali bodo predvideni objekti in naprave koncesije, bo koncedent
pod pogoji iz 8. člena tega odloka zagotovil, da bo koncesionar
pridobil stvarno služnost, stavbno pravico za objekte ali druge
potrebne stvarne pravice na tuji stvari, potrebne za pridobitev
gradbenega dovoljenja ali za izvajanje koncesije, in jih vpisal
v zemljiško knjigo.
52. člen
(gradnje)
(1) Koncesionar mora v skladu z obveznostmi sistemske‑
ga operaterja glede vzdrževanja in zagotavljanja razvoja distri‑
bucijskega omrežja izvajati načrtovanje in gradnjo objektov in
naprav koncesije v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora koncesionar iz‑
vesti tudi načrtovanje in gradnjo objektov in naprav koncesije,
če so gradnje predvidene v lokalnem energetskem konceptu
ali razpisni dokumentaciji za podelitev koncesije in za katere
je koncedent določil, da jih v svojem imenu in za svoj račun
izvede koncesionar.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora koncesionar
graditi objekte in naprave koncesije v skladu s pogoji gradnje
in časovno dinamiko, kot je to določeno v sprejetem lokalnem
energetskem konceptu ali razpisno dokumentacijo.
(4) Koncesionar lahko za pridobivanje dovoljenj in sogla‑
sij pri gradnji uporabi le tiste projekte, ki jih predhodno odobri
koncedent. Pri načrtovanju in izdelavi projektne dokumentacije
mora koncesionar ravnati skladno z veljavnimi predpisi ob
upoštevanju tehničnega razvoja, pri tem pa mora upoštevati
vse tehnične, okoljevarstvene, prostorske, varnostne in druge
vidike ter postopke.
(5) Koncesionar mora objekte in naprave koncesije graditi
v skladu s predpisi in pravili stroke, in sicer tako da zagotavlja
najbolj ekonomsko sprejemljivo stopnjo varstva okolja po na‑
čelu najboljše dosegljive tehnologije.
(6) Pri gradnji objektov in naprav koncesije mora konce‑
sionar zagotoviti čim manjše vplive na okolje in dela opravljati
tako, da čim manj vplivajo na življenje in delo ljudi v okolici.
(7) Projekti za načrtovanje gradenj objektov in naprav
koncesije, ki jih mora koncesionar zgraditi, in ki so do objave
javnega razpisa za podelitev koncesije že izdelani, so sestavni
del razpisne dokumentacije.
53. člen
(tveganja)
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun.
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(2) Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po
distribuciji zemeljskega plina in druga tržna tveganja konce‑
sije.
(3) Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil
koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo
načrtovanih.
(4) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerih koli vla‑
ganj v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen ob
prenehanju koncesije skladno s 63. členom tega odloka.
54. člen
(prenos koncesije)
(1) Koncesionar (odstopnik koncesije) sme pravice in
obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti
na novega koncesionarja (prevzemnik koncesije) le s predho‑
dnim dovoljenjem koncedenta. Ta določba se uporablja tudi
za prenos koncesije na univerzalne pravne naslednike kon‑
cesionarja.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo
odstopnika oziroma prevzemnika koncesije, v kateri mora biti
izkazano, da sta odstopnik in prevzemnik koncesije uredila
medsebojna razmerja v zvezi s prenosom koncesije.
(3) Koncedent lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos
le v primeru, da:
– prevzemnik koncesije ne izpolnjuje pogojev za pridobi‑
tev in izvrševanje koncesije;
– je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem koncesije iz
61. člena tega odloka.
(4) Če se prenaša koncesija, ki je sklenjena s člani kon‑
zorcija, na prevzemnika koncesije, je potrebno pred dovolje‑
njem koncedenta pridobiti soglasje vseh članov konzorcija.
Prav tako je potrebno pridobiti soglasje vseh članov konzorcija,
če se koncesija prenaša na enega izmed njih ali na več njih.
(5) Po dokončnosti dovoljenja za prenos koncesije kon‑
cedent in prevzemnik koncesije skleneta koncesijsko pogodbo
pod enakimi pogoji, kot je sklenjena prvotna koncesijska po‑
godba in za preostali čas trajanja koncesije po prvotni konce‑
sijski pogodbi, prvotna koncesijska pogodba pa se sporazumno
razveže.
55. člen
(podizvajalci)
(1) Če kandidat nastopa v postopku podelitve koncesije s
podizvajalci, mora v svoji vlogi za pridobitev koncesije navesti
podizvajalce in storitve dejavnost sistemskega operaterja, ki
jih bo izvajal.
(2) Če koncesionar odda dela podizvajalcu po podpisu
koncesijske pogodbe, mora koncedent s tem soglašati.
(3) Podizvajalec, ki izvaja posamezne storitve sistemske‑
ga operaterja, mora izpolnjevati pogoje iz prve do šeste alinee
prvega odstavka 44. člena tega odloka.
(4) Za delo podizvajalcev odgovarja koncedentu koncesi‑
onar, kot da bi ga opravljal sam.
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– nadzor dokumentacije v zvezi z ustrezno porabo pri‑
hodkov in upravičenosti stroškov, ki izvirajo iz opravljanja javne
službe;
– nadzor izvajanja dejavnosti v skladu s tem odlokom,
zakoni in drugimi predpisi.
(4) Koncesionar je dolžan občinski upravi omogočiti nad‑
zor nad izvajanjem koncesije in uradnim osebam občinske
uprave predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izvaja‑
njem koncesije, dajati informacije v zvezi z izvajanjem konce‑
sije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi
z izvajanjem koncesije.
(5) Nadzor občinske uprave se lahko izvaja v prostorih
koncesionarja ali na terenu.
(6) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanje koncesije. Pravilo‑
ma se izvaja v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzo‑
ra se izkaže s pooblastilom koncedenta. Osebe, ki izvajajo nad‑
zor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati
kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik.
(7) V skladu s predpisi izvaja nadzor nad koncesionarjem
tudi agencija in drugi pristojni državni organi.
57. člen
(poročanje)
(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedentu dajati na
razpolago vse podatke, ki so potrebni za izvajanje njegovih
nalog, zlasti pa:
– podatke o prihodkih, ki izvirajo iz opravljanja dejavnost
sistemskega operaterja;
– podatke o količinah distribuiranega zemeljskega plina;
– podatke o pritožbah uporabnikov;
– podatke o vlaganjih v vzdrževanje in razvoj omrežja;
– podatke o poslovanju, ki vplivajo na nastajanje stroškov
ali drugače vplivajo na omrežnino.
(2) Koncesionar je dolžan zahtevane podatke iz prejšnje‑
ga odstavka poslati občinski upravi tudi v elektronski obliki.
Obliko in formati pošiljanja podatkov določi občinska uprava.
(3) Koncesionar je dolžan koncedentu podati letno poro‑
čilo do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.
(4) Letno poročilo mora obsegati podatke iz prvega od‑
stavka. Letno poročilo mora obsegati tudi revidirane računo‑
vodske izkaze, izdelane skladno z Zakonom o preglednosti
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, ter opisno oceno
izvajanja javne službe v preteklem letu, ki mora vključevati tudi
podatke o pritožbah uporabnikov.
(5) Koncesionar mora spremljati in arhivirati vse doku‑
mente v zvezi z obratovanjem plinovodnega omrežja in jih na
zahtevo koncedenta predložiti v pogled in kopiranje. Podrobne‑
je se obseg in način poročanja uredi v koncesijski pogodbi.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJE
58. člen

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
IN POROČANJE KONCESIONARJA
56. člen
(nadzor)
(1) Zadeve inšpekcijskega nadzorstva po Energetskem
zakonu opravlja energetski inšpektorat RS. Regulatorne, ra‑
zvojne in strokovne naloge na področju izvajanja gospodarske
javne službe opravlja Agencija RS za energijo, po postopkih in
na način, kot ga določa Energetski zakon.
(2) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja občinska
uprava.
(3) Nadzor iz prejšnjega odstavka obsega zlasti:
– nadzor stanja distribucijskega omrežja, njegovo vzdrže‑
vanje oziroma obnavljanje;

(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije.
59. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha z dnem poteka roka
koncesije.
(2) Koncesijska pogodba preneha z odstopom pogodbi
zveste stranke od pogodbe zaradi kršitve obveznosti druge
stranke. Podrobneje se odstop zaradi kršitve pogodbe uredi v
koncesijski pogodbi.
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(3) Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem
pogodbe kadarkoli sporazumeta o prenehanju pogodbe. Po‑
godbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, da
drugi pogodbeni stranki pobudo, ki vsebuje najmanj predlog
pogojev in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda
mora biti dana v pisni obliki.
60. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem konce‑
sionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.
(2) V primeru univerzalnega pravnega naslednika konce‑
sionarja koncesijsko razmerje ne preneha, pač pa se prenese
na pravnega naslednika skladno z določbami 54. člena tega
odloka.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem, ko po zakonu
nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka. Na
objektih in napravah koncesije, ima koncedent izločitveno pra‑
vico, določeno z 81. členom ZJZP.
(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, zaradi prene‑
hanja enega ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad
njimi koncesijsko razmerje ne preneha, če lahko ostali člani
konzorcija nemoteno naprej izvajajo koncesijo.
61. člen
(odvzem koncesije)
(1) Občinska uprava z odločbo odvzame koncesijo zaradi
kršitev koncesionarja, če koncesionar:
– izgubi licenco za opravljanje dejavnost sistemskega
operaterja;
– ne začne z izvajanjem koncesije v roku, dogovorjenem
s koncesijsko pogodbo;
– po lastni krivdi ne izvaja koncesije in zato nastanejo
motnje pri izvajanju storitev;
– pri izvajanju koncesije koncedentu, uporabnikom ali
tretjim osebam namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči
škodo;
– v primeru prostih kapacitet distribucijskega omrežja
neupravičeno odklanja priključitev ali dostop zainteresiranim
uporabnikom;
– krši določbe tega odloka in drugih predpisov, ki urejajo
način izvajanja koncesije;
– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih občin‑
ska uprava izdaja v okviru nadzora nad koncesijo;
– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi v
okviru inšpekcijskega nadzora ali drugega nadzora državnega
organa nad koncesionarjem pri izvajanju koncesije.
(2) Odvzem koncesije je mogoč ne glede na to, ali predsta‑
vljajo navedene kršitve bistveno kršitev koncesijske pogodbe.
(3) Občinska uprava pisno opozori koncesionarja na krši‑
tve, ki so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok
za odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru
uveden postopek odvzema koncesije.
(4) V primeru, da je koncesionar konzorcij, kršitev posa‑
meznega člana konzorcija velja za kršitev koncesionarja.
62. člen
(odkup koncesije)
(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent eno‑
stransko ugotovi, da bi bilo javno službo dejavnost sistemskega
operaterja možno učinkoviteje opravljati na drug način.
(2) Ob prisilnem odkupu koncesije je koncedent dolžan
koncesionarju plačati odškodnino po predpisih, ki urejajo raz‑
lastitev.
(3) Način, obseg in pogoje odkupa se določijo v konce‑
sijski pogodbi.
63. člen
(posledice prenehanja koncesije)
(1) Ne glede na razlog prenehanja koncesije mora konce‑
sionar koncedentu najpozneje v enem mesecu po prenehanju

Uradni list Republike Slovenije
koncesije izročiti vse objekte in naprave koncesije, ki sesta‑
vljajo distribucijsko omrežje. Način izročitve objektov in naprav
koncesije se uredi v koncesijski pogodbi.
(2) Če se v času izvajanja koncesijske pogodbe potrebna
investicijska vlaganja v vzdrževanje ali razvoj distribucijskega
omrežja, ki jih je predhodno odobril koncedent, koncesionarju
še ne povrnejo v celoti, mu koncedent po prenehanju kon‑
cesijske pogodbe povrne še neamortizirano vrednost, kot je
izkazana v poslovnih knjigah koncesionarja.
(3) Če se podeli nova koncesija, se višina plačila iz prej‑
šnjega odstavka določi kot del koncesijske dajatve, ki jo mora
novi koncesionar plačati ob podpisu nove koncesijske pogodbe
poleg plačila redne koncesijske dajatve. Če je za novega kon‑
cesionarja izbrana oseba, ki je bila koncesionar v predhodnem
obdobju, je ta oproščena plačila dela koncesijske dajatve, ki se
plača ob podpisu nove koncesijske pogodbe, s čimer preneha
njena pravica do povračila neamortiziranega dela vrednosti
investicijskih vlaganj iz prejšnjega koncesijskega obdobja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
64. člen
(obvezen prehod na uporabo zemeljskega plina)
Odjemalci iz tretjega odstavka 16. člena tega odloka so
dolžni začeti uporabljati zemeljski plin v roku treh let od uvelja‑
vitve tega odloka.
65. člen
(obstoječi izvajalec javne službe)
Do sklenitve koncesijske pogodbe z izbranim koncesi‑
onarjem na podlagi določb tega odloka opravlja dejavnost
sistemskega operaterja na območju Občine Škofja Loka družba
Loška komunala, d.d. Škofja Loka.
66. člen
(razveljavitev)
(1) Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha ve‑
ljati Odlok o načinu izvajanja in o podelitvi koncesije lokalne
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucij‑
skega omrežja zemeljskega plina v Občini Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 99/07 in 13/09).
(2) Odlok iz prejšnjega odstavka se uporablja do sklenitve
koncesijske pogodbe s koncesionarjem, ki bo po tem odloku
izbran na podlagi javnega razpisa.
67. člen
(objava in uveljavitev)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-35/2009
Škofja Loka, dne 4. aprila 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

ŠKOFLJICA
1921.

Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica
za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in naslednji), 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in naslednji) in 16. člena
Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in

Uradni list Republike Slovenije

Št.

76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 33. redni seji 20. 4.
2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu Občine Škofljica
za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Ško‑
fljica za leto 2009.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po
zaključnem računu za leto 2009 so naslednji:
v€
A.
I.
II.
III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) TEKOČEGA LETA (I.‑II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILO DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

6.757.092
7.416.431
–659.339

Stran
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76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremlja‑
nja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 34. redni seji dne
14. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem
Veliki Gaber«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje »Kanalizacijski sistem Veliki Gaber« v
Občini Trebnje (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen

0
0
0
0
0
–659.339
0
659.339

3. člen
Proračunski primanjkljaj po zaključnem računu proračuna
za leto 2009 se krije iz sredstev na računih preteklega leta. Sred‑
stva na računih na dan 31. 12. 2009 se prenesejo v leto 2010.
4. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del,
posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 41002-03/2010
Škofljica, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

TREBNJE
1922.
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Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja
»Kanalizacijski sistem Veliki Gaber«

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt‑A), 29. člena Zako‑
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,

(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospo‑
darske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom po‑
vezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za
plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je pravna podlaga za izdajo odločb o
odmeri komunalnega prispevka za novo kanalizacijsko omrežje
v območju opremljanja.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunal‑
nega prispevka samo za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se
odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo
v tem območju opremljanja odmerja po Odloku o izračunu in
plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje (Uradni list
RS, št. 24/99, 68/05 in 58/07).
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Predviden kanalizacijski sistem bo obsegal območje nase‑
lij ali delov naselij Veliki Gaber, Mali Gaber, Stranje, Medvedjek
in Žubina. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja
priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma
območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje Velikega Gabra in okoliških naselij je trenutno
brez kanalizacijskega sistema.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja bo zgrajen nov fe‑
kalni kanalizacijski sistem, vključno s čistilno napravo moči
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1000 PE. Podrobnosti so navedene v projektu PGD »Kanaliza‑
cijski sistem Veliki Gaber – kanalizacija in čistilna naprava 1.000
PE Veliki Gaber«, ki ga je izdelalo podjetje Chronos d.o.o., Lju‑
bljanska cesta 68, 1230 Domžale pod št. 125‑PGD/07, datum
19. 5. 2009.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije v novo komunalno opre‑
mo je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz
4. člena tega odloka ter je razvidno iz grafične priloge programa
opremljanja.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki
odpadejo na območje znašajo 1.233.159 EUR po cenah januar
2010. Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na
skupne stroške znižani za pridobljena nepovratna sredstva iz
naslova regionalnega razvojnega programa in sredstva prora‑
čuna Občine Trebnje in znašajo 321.081 EUR.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne
opreme na območju opremljanja zagotavljata Služba vlade RS
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (837.272 EUR v
okviru Regionalnega razvojnega programa s sofinanciranjem
Evropskega sklada za regionalni razvoj) in Občina Trebnje iz
svojega proračuna, delno (321.081 EUR) tudi na račun bodo‑
čega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev v
območju opremljanja.
10. člen
Komunalno opremljanje obračunskega območja ima na‑
slednji časovni načrt:
že narejena,
že pridobljeno,
že v teku,
30. junij 2010.

obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne
opreme
neto tlorisna površina
delež neto tlorisne površine objekta pri izraču‑
nu komunalnega prispevka
faktor dejavnosti
posamezna vrsta komunalne opreme
posamezno obračunsko območje

Atlorisna =
Dt =
Kdejavnost =
i=
j=

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa:
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
Pri določanju vhodnih podatkov se za obstoječe objekte
uporabljajo uradne evidence (razen če zavezanec predloži
projektno dokumentacijo objekta), za novogradnje pa projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V primeru, da objekt nima določene parcele se uporablja
5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/07) ki pravi, da če parcela ni določena,
se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preraču‑
nani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov
za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem
območju se razberejo iz naslednje tabele:
Tabela: preračun stroškov na enoto mere za novo kana‑
lizacijo
Komunalna
oprema
Kanalizacija

(terminski plan)

– izdelava projektne dokumentacije
– pridobitev lastninske in drugih
stvarnih pravic na zemljiških parcelah,
kjer se bo izvedla investicija
– začetek gradnje
– zaključek gradnje

Ctij =

Obračunsko
območje

Cp(ij)
(EUR/m2)

KAN

1,145

Ct(ij)
(EUR/m2)
7,693

13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar‑
ske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
14. člen
(način odmere in plačila)

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij =
Aparcela =
Cpij =
Dp =

znesek dela komunalnega prispevka, ki pri‑
pada posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju
površina parcele
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno
vrsto komunalne opreme
delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka

Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezan‑
čevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna, ali
– po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov
na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo,
vendar samo na pisno prošnjo zavezanca in v največ štirih
mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Občine Trebnje.

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-17/2009
Trebnje, dne 14. aprila 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1923.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Trebnje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 34. redni seji
dne 14. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Trebnje
1. člen
V 16. členu drugega odstavka Odloka o občinskih denar‑
nih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 44/07) se briše del besedila, in sicer »ter tudi predhodno
pozitivno mnenje strokovnega tima delavcev Centra za social‑
no delo Trebnje«.
2. člen
V 19. členu se briše pika in se jo nadomesti z vejico ter
doda besedilo »do višine sprejetih sredstev v proračunu«.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Trebnje in začne veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2007
Trebnje, dne 14. aprila 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1924.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi enote kulturne dediščine
»romarska cerkev matere božje na Zaplazu«
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08) in 10. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na
34. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi enote kulturne dediščine »romarska
cerkev matere božje na Zaplazu« za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
V prvem členu Odloka o razglasitvi enote kulturne dedi‑
ščine »romarska cerkev matere božje na Zaplazu« za kulturni

Št.
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spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 44/09) se črta
besedilo »parc. št. 354/18 in 354/78, k.o. Čatež«.
2. člen
Drugi člen se zamenja z naslednjim besedilom:
»Opis in vrednotenje kulturnega spomenika:
– Marijina božja pot na Zaplazu se dviga nad naseljem
Čatež. Na vrhu vzpetine se ob cerkvi razprostira romarjem in
stojnicam namenjen velik travnat plato, ki ga obkrožajo večja
drevesa;
– ne ve se, kdaj je Zaplaz postal priljubljeno romarsko
središče. Knjiga »Življenje preblažene Device in Matere Mari‑
je« iz leta 1889 navaja, da se je začelo z odkritjem majhnega
Marijinega kipca;
– prvotno cerkev brez zvonika iz leta 1848 je poslikal av‑
strijski slikar Franz Kurz zum Thurn und Goldstein. Cerkev je po
letu 1866 doživela več prezidav. Dozidan je bil prezbiterij in dva
zvonika. Leta 1906 so porušili staro cerkev, razen prezbiterija,
ki so ga povišali in obokali. Načrte za novo cerkev je naredil
Rudolf Treo. Cerkev je bila posvečena leta 1917, njena gradnja
pa potekala do leta 1926, ko so ji dozidali oba zvonika;
– Cerkev je zgrajena v neorenesančnem slogu. Vzdolžno
ladjo na vsaki strani obdaja po ena izstopajoča kapela, ravno
zaključen vzdolžen prezbiterij in zvonika ob ladijskem pročelju.
Prezbiterij ima v tlorisu obliko tristranega križa, čigar stene bo‑
gatijo pilastri s kapiteli. Poseben čar notranjosti dajejo slikana
okna, narejena leta 1978 po načrtih B. Putriha. Kiparski okras
oltarja je tirolsko delo iz Grödna.
Strokovne podlage, ki jih je februarja 2009 izdelal Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo
mesto, so sestavni del tega odloka, hranijo pa se pri Občini
Trebnje in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Novo mesto.«
3. člen
Tretji člen se zamenja z naslednjim besedilom:
»Spomenik obsega parceli št. 354/18 in 354/78 (del ceste,
ki poteka po parceli št. 354/18), obe k.o. Čatež.
Varstveni režim za kulturni spomenik določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, arheoloških, krajin‑
skih, likovnih, zgodovinskih in urbanističnih vrednot spomenika
v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh
vedut na objekt,
– da je cerkvena oprema (oltarji, skulpture, slike, svečniki,
zvonovi, klopi, bogoslužno posodje, votivne podobe, mašni
plašči …) sestavni del spomenika,
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin
objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika,
– podrejanje vseh posegov v objekt in v ožji, za potrebe
romarskih shodov urejeni prostor okoli cerkve, ohranjanju in
vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objekta,
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika,
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije,
– prepoved gradbenih del, ki lahko prizadenejo kulturni
spomenik (npr. miniranje, vibracije itd.),
– prepoved napeljevanja žičnih in drugih zračnih ener‑
getskih vodov,
– prepoved postavljanja baznih postaj GSM,
– prepoved onesnaževanja tal in zraka ter odlaganja
odpadkov,
– prepoved zasajanja drevja in visokih grmovnic,
– da je potrebno za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče cerkvenega areala v skladu z 28. in 29. členom
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08)
pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njiho‑
vi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
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Vplivno območje spomenika obsega parcele: 1927 (del),
1934/10, 1934/5, 354/17, 354/19, 354/20, 354/3, 354/4, 354/6,
354/78 (del), 354/79 (del), 354/81, 354/82, 354/83, 354/84,
354/86, 354/87, 354/90, 354/94, 415, 417, 421, 423/1, 423/2
(del), 423/3, 423/4, 426/1, 426/2, 426/3 (del), 426/5 (del),
426/6, 426/7, 426/8 (del), 428/1, 428/2, 429/1 (del), 429/2,
431/1, 431/10, 431/12 (del), 431/13, 431/2, 431/3, 431/4, 431/5,
431/6, 431/7, 431/8, 431/9, 433/1, 433/2, 443/1, 446, 447,
450/1, 450/2, 451/1, 451/2, 455/1, 455/3, 456/1, 456/2, 457/1,
457/2, 458, 460/1, 460/2, 461/1, 462/2, 531/10, 531/7, 531/8,
531/9, 549/1, 549/2, vse k.o. Čatež.
Vplivno območje spomenika je namenjeno ohranjanju
značilne prostorske podobe in umeščenosti romarske cerkve
s pripadajočim, romarjem namenjenim prostorom ob cerkvi, v
širši prostorski kontekst.
Varstveni režim v vplivnem območju spomenika določa:
– zaradi novega statusa Zaplaza kot osrednje romar‑
ske poti novomeške škofije bo potrebno izdelati na podlagi
strokovnih podlag pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, ustrezen prostorski dokument celostne
ureditve romarskega kompleksa s ciljem definiranja ožjega
romarskega kompleksa s cerkvijo, romarskim platojem okoli
cerkve in drugimi pripadajočimi objekti kot tudi robnih in drugih
zelenih površin znotraj vplivnega območja,
– podrejanje vsake rabe in posegov okoli spomenika
kvalitetnim pogledom na spomenik,
– prepoved preoblikovanja reliefov zelenih površin,
– prepoved napeljevanja žičnih energetskih vodov,
– prepoved postavljanja baznih postaj GSM,
– prepoved onesnaževanja tal in zraka ter odlaganja
odpadkov,
– prepoved zapiranja pogledov na spomenik z novogra‑
dnjami, obzidavami, postavljanjem ograj, reklamnih in drugih
panojev,
– prepoved zasajanja drevja in visokih grmovnic na za‑
travljenih površinah, kot tudi gradnje trajnih ali začasnih objek‑
tov,
– da ni dovoljeno odpirati in izkoriščati peskokopov, ka‑
mnolomov in drugih kopov,
– da ni dovoljeno rekonstruirati obstoječih objektov v na‑
sprotju s tipološkimi arhitekturnimi značilnostmi,
– da je potrebno za vsak poseg v zunanjo podobo obstoje‑
čih objektov (gabariti, strehe, fasade), v zemljišča znotraj vpliv‑
nega območja in za novogradnje, v skladu z 28. in 29. členom
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08)
pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njiho‑
vi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne območne enote
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
V vplivnem območju je ob upoštevanju kulturnovarstve‑
nih pogojev in ob pridobljenem kulturnovarstvenem soglasju
pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije izjemoma možno:
– posegati v tla ter polagati podzemeljske cevne in ener‑
getske vode, če se na osnovi rezultatov arheoloških raziskav
ugotovi, da je to možno,
– spreminjati namembnost in podobo posameznih objek‑
tov in površin s ciljem ureditve okolice kulturnega spomenika,
– izvajati zavarovalna dela in postavljati naprave za za‑
varovanje, spreminjati značaj in obliko poti (npr. širjenje, tlako‑
vanje ipd.),
– postavljati klopi, luči, pojasnjevalne table ipd. ter po
potrebi urediti dostopne in sprehajalne poti,
– portalno partijo prestaviti višje v brežino za potrebe
nemotenega uvoza avtobusov iz regionalne ceste na dostopno
cesto do romarskega kompleksa,
– zgraditi in urediti osrednje parkirišče na robnih površi‑
nah varovanega območja,
– obnavljati ali postavljati stavbe in naprave, ki so poveza‑
ne z vzdrževanjem ali izrabo kulturnega spomenika,
– sanirati kamnolom pod cerkvijo.«
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4. člen
V četrtem členu se na koncu doda naslednje besedilo:
»Status vplivnega območja se v zemljiški knjigi ne za‑
znamuje.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-1/2008
Trebnje, dne 14. aprila 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

TURNIŠČE
1925.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega načrta za poslovno trgovsko cono
v Turnišču na območju enote urejanja TU19

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrto‑
vanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B) in na podlagi
21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS‑UPB2 (Uradni
list RS, št. 94/07 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Turnišče sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
načrta za poslovno trgovsko cono
v Turnišču na območju enote urejanja TU19
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Turnišče določa začetek
in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(v nadaljevanju: OPPN) za poslovno trgovsko cono v Turnišču
na območju enote urejanja TU19.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostor‑
skem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski
predpisi, ki bodo uveljavljeni z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se
smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr.
8/03 – v nadaljevanju: ZUreP‑1).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Občinskega prostorskega načrta za Občino
Turnišče (v nadaljnjem besedilu OPN Turnišče, Uradni list RS,
št. 1/09) spada območje predvideno za OPPN, v enoto urejanja
TU19, ki ima določeno podrobno namensko rabo IG (gospo‑
darska cona). Predmetno območje je nezazidano, v naravi so
kmetijske površine.
(2) S pridobitvijo lastništva nad zemljiščem na omenje‑
nem območju je investitor podal pobudo za izgradnjo poslovno
trgovskega kompleksa skupaj s prometno, komunalno in ener‑
getsko infrastrukturo. Predmetni OPPN je osnova za pridobitev
potrebnih gradbenih dovoljenj.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc.
št. 1612, 1670, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686/2, 4346/2,
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Št.

vse k.o. Turnišče in 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, vse k.o. Nedeli‑
ca. Na južni strani območja urejanja poteka lokalna cesta Tur‑
nišče–Genterovci. Ob omenjeni cesti in poti poteka električno
omrežje in vodovod.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 26.419,0 m2.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi
prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in in‑
vesticijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za
načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske
ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti
izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– idejno zasnovo načrtovane ureditve,
– idejno zasnovo prometne ureditve s priključkom na
lokalno cesto in mirujočim prometom,
– idejno zasnovo komunalne, energetske in telekomuni‑
kacijske infrastrukture,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic.
(3) Občina Turnišče zagotovi izdelavo geodetskih podlag
v digitalni obliki in druge morebitne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati
smernice nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN)
Faze

Rok
izdelave

– objava Sklepa o začetku pripra‑
ve OPPN
– izdelava osnutka OPPN
30dni
za pridobitev smernic
– pridobitev smernic
30 dni
– usklajevanje smernic

15 dni

– izdelava dopolnjenega osnutka
OPPN
– javno naznanilo javne razgrni‑
tve in javne razprave OPPN
– javna razgrnitev in javna
obravnava OPPN
– izdelava stališč do pripomb

15 dni
7 dni
30 dni
7 dni

– uskladitev in obravnava stališč 7dni
z Občino Turnišče in investitorjem

– izdelava predloga OPPN
za pridobitev mnenj
– pridobivanje mnenj

20 dni

– usklajevanje mnenj

15 dni

– izdelava usklajenega OPPN
za sprejem
– obravnava in sprejem OPPN
na seji občinskega sveta

7 dni

– objava odloka o OPPN
v Uradnem listu RS

30 dni

Nosilec
župan
Izdelovalec
OPPN
Izdelovalec
OPPN
Izdelovalec
OPPN
Izdelovalec
OPPN
Občina
Turnišče
Občina
Turnišče
Izdelovalec
OPPN
Izdelovalec
OPPN
Občina
Turnišče
investitor
Izdelovalec
OPPN
Izdelovalec
OPPN
Izdelovalec
OPPN
Izdelovalec
OPPN
Izdelovalec
OPPN
Občina
Turnišče
Občina
Turnišče
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6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slo‑
venska ulica 2, 9000 Murska Sobota
4. Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dedi‑
ščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
5. Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne ener‑
gije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
6. Režijski obrat občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača
73, 9224 Turnišče (upravljalec kanalizacije in vodovoda)
7. Petrol Plin d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana (upra‑
vljalec plina)
8. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
9. UPC Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Mur‑
ska Sobota (upravljalec kabelske televizije)
10. Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224
Turnišče.
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN Poslovno trgovske
cone Turnišče enota urejanja TU19 zagotovi Občina Turnišče
iz svojih proračunskih sredstev.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu www.turnisce.si ter začne veljati naslednji
dan po objavi.
Št. 3505/1-2010
Turnišče, dne 7. maja 2010
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

VRANSKO
1926.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 16. člena ter v povezavi z
10. členom Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10)
je Občinski svet Občine Vransko na 23. redni seji dne 20. 4.
2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
Občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo v nasle‑
dnji sestavi:
Predsednica:

Brigita MIKLAVC, Vransko 179,
3305 Vransko
Namestnik predsednice: Miha PEČOVNIK, Vransko 95 B,
3305 Vransko
Članica:
Lidija GORIČAN, Brode 24 a,
3305 Vransko
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Namestnik članice:
Članica:
Namestnica članice:
Član:
Namestnica člana:

Rafael UČAKAR, Vransko 157,
3305 Vransko
Ludvika ČULK, Vransko 89,
3305 Vransko
Rafael NOVAK, Zajasovnik 14,
3305 Vransko
Boštjan SEMPRIMOŽNIK,
Vransko 47, 3305 Vransko
Brigita GOSAK, Prekopa 10 b,
3305 Vransko.

II.
Mandat komisije je štiri leta in prične teči z dnem imeno‑
vanja.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0410/2010
Vransko, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

METLIKA
1927.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Metlika

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 79/09 in 14/10) je Občinski svet
Občine Metlika na 26. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Metlika
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 14/09) se besedna zveza »krajevnih skupnosti« na‑
domesti z besedno zvezo »krajevnih in mestne skupnosti«.
V deveti alineji prvega odstavka 1. člena se črta beseda
»Krasinec«. Doda se nova sedma alineja »Krajevna skupnost
Krasinec: Krasinec.« in dosedanje sedma do trinajsta alineja
postanejo osma do štirinajsta alineja.
2. člen
V prvem stavku 6. člena se pred besedno zvezo »krajevna
skupnost« doda besedna zveza »Mestna skupnost oziroma«.
Drugi stavek 6. člena se črta.
3. člen
V 7., 8., in 9. členu se pred besedno zvezo »krajevna sku‑
pnost« v vseh sklonih in številih doda besedna zveza »mestna
skupnost oziroma« v vseh sklonih.
4. člen
V četrtem odstavku 24. člena se beseda »svetniki« nado‑
mesti z besedami »člani občinskega sveta«.
5. člen
V 37., 46., 53. členu, v naslovu IV. poglavja, 55., 56., 57.,
58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 74.,
75., 86., 113. in 115. členu se pred besedno zvezo »krajevna
skupnost« v vseh sklonih in številih doda besedna zveza »me‑
stna skupnost oziroma« v vseh sklonih.
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PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Krajevna skupnost Krasinec, ki je na novo ustanovljena
in Krajevna skupnost Podzemelj, ki ima spremenjeno območje
na podlagi 1. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, se
oblikujeta in začneta poslovati šele po izteku mandata sveta
Krajevne skupnosti Podzemelj, po uveljavitvi teh sprememb
statuta, in ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih in
ustanovljenih krajevnih skupnosti.
7. člen
Morebitno nepremično premoženje dosedanje Krajevne
skupnosti Podzemelj, se med Krajevno skupnost Krasinec in
Krajevno skupnost Podzemelj razdeli po legi nepremičnine, o
čemer v roku šestih mesecev po izvolitvi svetov krajevnih sku‑
pnosti iz prejšnjega člena, sveta krajevnih skupnosti skleneta
sporazum o razdelitvi, ki je tudi podlaga za vpis lastninske
pravice krajevne skupnosti v zemljiško knjigo.
V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti s
sporazumom uredita razdelitev drugega morebitnega premože‑
nja, pravic in obveznosti ter tudi morebitna druga medsebojna
razmerja.
Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeta dogovo‑
riti in ne skleneta ustreznega sporazuma o razdelitvi drugega
premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi morebitnih dru‑
gih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od
prizadetih krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne
skupnosti mora vsebovati natančen opis dejanskega stanja in
predlog, o čem naj občinski svet odloči.
Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi
tudi kriterije za razdelitev drugega premoženja, pravic in obve‑
znosti ter tudi ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij.
V primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev
in ureditve medsebojnih razmerij uredi v sorazmerju s števi‑
lom prebivalcev na območju posamezne krajevne skupnosti.
Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev
občinskega sveta in jo tudi izvršita.
Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa breme‑
na premoženja, ki ji je pripadlo.
8. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00001/2009-2
Metlika, dne 6. maja 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

1928.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 14/09), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premo‑
ženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 in 100/09) je Občinski svet Občine Metlika na 26. redni
seji dne 6. maja 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Metlika daje soglasje k ukinitvi jav‑
nega dobra na zemljišču:
– parc. št. 2555 pot v izmeri 201 m2, vlož. št. 764 k.o.
Podzemelj, javno dobro
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– parc. št. 480 travnik v izmeri 103 m2, vlož. št. 88 k.o.
Metlika, javno dobro
– parc. št. 5029/1 dvorišče v izmeri 78 m2, vlož. št. 1162
k.o. Lokvica, javno dobro
– parc. št. 5029/3 dvorišče v izmeri 67 m2, vlož. št. 1162
k.o. Lokvica, javno dobro.
Zgoraj navedene nepremičnine postanejo last Občine
Metlika, Mestni trg 24, Metlika, MŠ 5881374.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-30/2010
Metlika, dne 6. maja 2010

Št.

A.

70

5.159.892,84

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.817.626,87

DAVČNI PRIHODKI

2.393.381,25

700 Davki na dohodek in dobiček

2.001.333,00

706 Drugi davki

231.126,53

329.340,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

78.560,00
0,00
250.780,00

PREJETE DONACIJE

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

0,00
2.012.925,97
454.357,57

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

1.558.568,40

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.383.908,39

40

TEKOČI ODHODKI

919.791,07

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

300.278,79

402 Izdatki za blago in storitve

41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) in 106. člena Statuta
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski
svet Občine Rogatec na 7. izredni seji dne 12. 5. 2010 sprejel

42
43

49.362,93
507.053,64

403 Plačila domačih obresti

43.095,71

409 Rezerve

20.000,00

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rogatec za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu
Občine Rogatec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 9/09 in 15/10).

0,00

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

ROGATEC
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rogatec za leto 2010

370,75
191.648,34

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1930.

1.100,00

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

0,00
424.245,62

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

60.519,94

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
712 Denarne kazni

72

331.528,31

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

Št. 478-29/2010
Metlika, dne 6. maja 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

Znesek
v evrih

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

704 Domači davki na blago in storitve

SKLEP
o vzpostavitvi statusa javnega dobra

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

703 Davki na premoženje

Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

1. člen
Na nepremičnini parc. št. 4511/2 pot, v izmeri 130 m²,
vlož. št. 1082, k.o. Lokvica se vzpostavi status javnega dobra.

5477

Skupina/podskupina kontov
I.

71

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 14/09), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premo‑
ženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07,
55/09 in 100/09) je Občinski svet Občine Metlika na 26. redni
seji dne 6. maja 2010 sprejel

Stran

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz‑
datki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del
proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih
zneskih:

Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

1929.
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1.415.201,23
45.031,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

700.708,64

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

120.403,87

413 Drugi tekoči domači transferi

549.057,72

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.902.128,72

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.902.128,72

INVESTICIJSKI TRANSFERI

146.787,37
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431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

84.315,70

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

62.471,67

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

7.928,56

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

7.928,56

750 Prejeta vračila danih posojil

7.928,56

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

44

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

7.928,56

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

0,00

ZADOLŽEVANJE

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

TIŠINA
1931.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest v času referenduma o Zakonu
o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08 – odločba US ter
103/07 – ZPolS‑D) Občina Tišina objavlja

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest v času referenduma o Zakonu o ratifikaciji
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

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

Št. 410-0004/2010
Rogatec, dne 12. maja 2010

–224.015,55

440 Dana posojila

VI.

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

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

40.604,70

55

ODPLAČILA DOLGA

40.604,70

550 Odplačila domačega dolga

40.604,70

IX.

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

–256.691,69

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–40.604,70

XI.

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

224.015,55

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

256.691,69

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračun‑
ske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih pro‑
gramov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani
Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski pro‑
jekti.«

V času referendumske kampanje Občina Tišina določa
plakatna mesta, kjer je dovoljeno brezplačno lepljenje in na‑
meščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili. Določena
plakatna mesta v vaseh Občine Tišina so:
– Tišina (pri stari avtobusni postaji),
– Borejci (pri gasilskem domu),
– Gradišče (otok na križišču pri Okrepčevalnica GOOL),
– Murski Črnci (pri avtobusni postaji),
– Rankovci (pri hišni št. 9),
– Tropovci (pri gasilskem domu),
– Vanča vas (pri gasilskem domu),
– Petanjci (pri gasilskem domu),
– romsko naselje Vanča vas – Borejci (pri vodovodu),
– Sodišinci (pri gasilskem domu),
– Gederovci (pri gasilskem domu),
– Murski Petrovci (pri gasilskem domu),
– Krajna (pri avtobusni postaji).
Plakatiranje na omenjenih plakatnih mestih se lahko zač‑
ne v petek, 7. 5. 2010.
Vsak organizator referendumske kampanje lahko namesti
po en plakat velikosti A2 na vsako od zgoraj navedenih plaka‑
tnih mest. Plakate namešča organizator sam. pri nameščanju
plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kam‑
panji.
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh
pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Tišina na
stroške organizatorja.
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje
v petnajstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje
plakate s plakatnih mest.
Tišina, dne 11. maja 2010
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
1932.

Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje,
Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj,
Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji
Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri
Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno
pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič,
Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v
Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini
Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan,
Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec
in Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje

Na podlagi prvega odstavka 13. in 15. člena Zakona o ru‑
darstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 68/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o rudarskih pravicah za gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih
prostorih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor
pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart
pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad,
Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji,
Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji,
Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari Grad
2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško,
Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica,
Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini
Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2
v Občini Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa predmet rudarske pravice in pogoje
za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje
mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih, kot je določeno
v 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. členu te
uredbe, pogoje za podelitev te pravice, nadzor nad izvajanjem
uredbe in ukrepanje ob njeni kršitvi.
(2) Rudarsko pravico pridobi pravna ali fizična oseba (v
nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske pravice) s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati te pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno
dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventno‑
sti;
– da ima poravnane davčne obveznosti, obveznosti v
zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost in druge obve‑
zne dajatve v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
ima sedež ali stalno prebivališče, ali zakonskimi določbami
Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja ter
ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkori‑
ščanjem mineralnih surovin ter zoper okolje, prostor in naravne
dobrine;
– da kadar sam ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim
aktom zajeto v pridobivalni prostor, ali sam ni lastnik pristopne‑
ga zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni
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list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08), to
zemljišče pridobi s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom
zemljišča, ki dopušča tako uporabo zemljišča (zakup ali pogod‑
ba o prenosu stvarne pravice – služnosti), s tem da mora tak
pravni posel skleniti tudi, kadar je lastnica zemljišča Republika
Slovenija;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne
porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod
enakimi pogoji;
– da kadar se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo iz‑
vajal sprotno ali postopno (fazno) sanacijo in izvedel končno
sanacijo brez odvajanja sredstev za sanacijo v rudarski sklad,
ob sklenitvi koncesijske pogodbe predloži bančno garancijo
in rezervacijo sredstev, da bo izvedel sanacijska dela v višini
predvidenih stroškov sanacijskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora med pripravljalnimi deli ter
izvajanjem in opustitvijo gospodarskega izkoriščanja mineralnih
surovin poleg izpolnjevanja pogojev po predpisih, ki urejajo
varstvo okolja, zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako,
da se v največji mogoči meri zmanjša poraba prostora in
energije;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje
varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v
zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja
okolja s hrupom;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustre‑
zne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izho‑
dišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot
in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni
ekološki nesreči kot posledici posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar
odkrije nahajališče vode;
– dovozne poti do kraja posega in njihovo primerno ure‑
ditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja mineralnega ali sintetične‑
ga olja in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo in rekultivacijo med dejavno‑
stjo in po njenem prenehanju, in sicer tako da se kar najbolj
vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje;
– ukrepe, da se ne poslabšata stanje voda in vodni re‑
žim.
4. člen
(obveznosti nosilca rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del
naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najpozneje pa v
treh dneh od odkritja, obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in
dopustiti izvedbo analiz za ugotovitev položaja, količine in ka‑
kovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe za zavarovanje
odkritih vodnih virov.
(2) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del
naleti na fosile in minerale ali odkrije podzemno jamo, mora o
tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in pristojne ob‑
močne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki
dajo usmeritve za nadaljnje ukrepanje v zvezi z odkritji.
(3) Obveznosti nosilca rudarske pravice se natančneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice krije vse stroške v zvezi z rudar‑
sko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
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6. člen
(roki)
Rudarska pravica začne veljati z dnem sklenitve konce‑
sijske pogodbe.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do go‑
spodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet
rudarske pravice.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE
RUDARSKA PRAVICA
8. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit
v kamnolomu Laze – širitev v Občini Kočevje, k. o. Brezje)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
tehničnega kamna – dolomit v količini do trideset tisoč (30.000)
kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Laze – širitev sestavljajo zemljišča
s parcelnimi številkami 1366 – del, 1370 – del, 1378 – del,
1380 – del, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1414, 1415, 1416/1,
1416/2, 1417/1, 1417/2, 1418, 1419, 1420 – del, 1421 – del,
1422 – del, 1425, 1426 – del, 1427 – del, 1428 – del, 1429 –
del, 1430 – del, 1431 – del, 1432 – del, 1433 – del, 1436, 1437,
1438, 1439/1, 1439/2, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1443, 1444,
1445, 1446, 1448, 1449, 1450 – del, 1853 – del, 1856 – del,
1860 – del, 1861/1 – del, 1861/2, 1862, 1863, 1864, 1865,
1866, 1870 – del, 1871, 1872 – del, 1873/1, 1873/2 – del,
1874 – del, 1875 – del, 1876 – del, 1877 – del, 1884 – del, 1887
– del, 1888 – del, 2329/1, 2329/3 – del, 2331 – del, vse k. o.
Brezje, Občina Kočevje, in sicer znotraj območja, ki je omejeno
z mnogokotnikom točk T1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–T2–T1 s
koordinatami v Gauss‑Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Y_GK

X_GK

T1

499.798,214

51.667,576

2

499.783,8

51.684,3

3

499.715,4

51.651,9

4

499.777,3

51.585,9

5

499.726,3

51.586,3

6

499.661,0

51.637,7

7

499.550,0

51.779,0

8

499.635,1

51.839,5

9

499.817,8

51.792,1

10

499.861,9

51.732,8

11

499.841,4

51.634,0

T2

499.811,165

51.621,797

(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let
od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziro‑
ma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju;

– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smer‑
nic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
3‑III‑807/2‑O‑08/HT, LJP z dne 7. novembra 2008, ki so obja‑
vljene na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za
gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zača‑
sno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na
podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev var‑
stvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja
mineralne surovine:
– uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso
škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
– izdelava opazovalne vrtine na obrobju območja s pre‑
merom najmanj 110 milimetrov in globino najmanj do pet me‑
trov vodnega stolpca, s tem da mora biti vsaj zgornjih deset
metrov cementiranih, vrtina pa mora imeti pokrov, ki onemo‑
goča prost dostop,
– priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in
sanacije ob morebitnih razlitjih,
– priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje ma‑
ščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
– takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem ra‑
zlitju po površini.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – apnenec
v kamnolomu Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj,
k. o. Stara Lipa)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
tehničnega kamna – apnenec v količini do sto tisoč (100.000)
kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Suhor pri Vinici – širitev sesta‑
vljajo:
a) v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 1922/2, 1070,
1069, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, *32/2, 1079, 1080, 1081,
1082, *32/3, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089/1, 1089/2, 1089/3,
1089/4, 1089/5, 1090, 1104, 1116, 1119, *130, 1120, 1121,
1122/1, 1122/2, 1122/3, 1123/1, 1123/2, 1126, 1127, 1128,
1129, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1218, 1219, 1220, 1927,
1909, 1335, 1331/2, 1331/1, 1304, 1294, 1293, 1284, 1283/1,
1283/2, 1274, 1233, 1230, 1221, 1222, *127, 1144, 1147, vse
k. o. Stara Lipa,
b) dela zemljišč s parcelnima številkama 1940/1 in 1940/2,
obe k. o. Stara Lipa, ki sta v veljavnih prostorskih aktih Občine
Črnomelj namenjena pridobivanju apnenca, torej dela obeh
parcel, ki ležita zahodno od parcele 2795/2, k. o. Stara Lipa,
c) del zemljišča s parcelno številko 1336, k. o. Stara Lipa,
ki je v veljavnih prostorskih aktih Občine Črnomelj namenjen
pridobivanju apnenca, torej del parcele, ki leži severno od par‑
cele 2796, k. o. Stara Lipa.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za štirideset (40)
let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
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(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen – apnenec 20% povprečne cene
oziroma 64 točk na kubični meter mineralne surovine v rašče‑
nem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic šte‑
vilka 6‑III‑215/2‑O‑08/AŠP z dne 15. julija 2008 in dopolnitev
naravovarstvenih smernic številka 6‑III‑215/4‑O‑08/AŠP z dne
10. septembra 2008, ki jih je izdal Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave in so objavljene na spletnih straneh Sektorja
za rudarstvo Ministrstva za gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – andezitni tuf
v kamnolomu Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji
Grad, k. o. Lenart pri Gornjem Gradu)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
tehničnega kamna – andezitni tuf v količini do pet tisoč (5.000)
kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Lenart pri Gornjem Gradu 2
sestavlja del zemljišča s parcelno številko 558/1, k. o. Lenart
pri Gornjem Gradu, ki je v veljavnih prostorskih aktih Občine
Gornji Grad po osnovni namenski rabi prostora opredeljen
kot »območje nadzemnega pridobivalnega prostora«, torej
del parcele, ki leži znotraj meje, določene z mnogokotnikom
točk
T01–T02–T03–T04–T05–T06–T07–T08–T09–T10–
T11–T12–T01 s koordinatami v Gauss‑Krügerjevem koor‑
dinatnem sistemu:
Y_GK

X_GK

T01

483.924,18

128.929,61

T02

483.880,63

128.959,16

T03

483.867,73

128.951,64

T04

483.837,62

128.919,40

T05

483.810,74

128.901,14

T06

483.797,30

128.900,06

T07

483.786,01

128.888,78

T08

483.790,85

128.860,30

T09

483.803,75

128.838,27

T10

483.827,41

128.829,14

T11

483.873,10

128.849,02

T12

483.934,39

128.887,70

(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za petnajst (15) let
od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.

38 / 14. 5. 2010 /

Stran

5481

(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen – andezitni tuf (do spremembe pred‑
pisa, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico se
obračunava tehnični kamen – dolomit) 20% povprečne cene
oziroma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v rašče‑
nem stanju,
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave številka 1‑II‑208/2‑O‑09/LS z dne 13. maja
2009 ni treba izdelati naravovarstvenih smernic in tudi ne izdati
naravovarstvenega mnenja;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zača‑
sno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na
podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev var‑
stvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja
mineralne surovine:
– priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in
sanacije ob morebitnih razlitjih,
– priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje ma‑
ščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
– takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem ra‑
zlitju.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit
v kamnolomu Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji,
k. o. Ježni Vrh)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
tehničnega kamna – dolomit v količini do sto tisoč (100.000)
kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Ježce – širitev 2 sestavljajo deli
parcel s parcelnimi številkami 222, 227/1, 227/15 in 839/2,
vse k. o. Ježni Vrh, ki so v veljavnih prostorskih aktih Občine
Šmartno pri Litiji po osnovni namenski rabi prostora opredeljeni
kot »območje drugih zemljišč z oznako L«, pod vrsto dopustnih
dejavnosti pa je območje opredeljeno kot »območje površinske‑
ga pridobivanja rudnin«. To območje je na vzhodu, jugovzhodu
oziroma jugu omejeno s poligonom točk 47rp–16–17–18–19–
20–21–22–23–24–25–26–11 s koordinatami v Gauss‑Krüger‑
jevem koordinatnem sistemu:
Y_GK

X_GK

47rp

492.069,9700

95.174,6600

16

492.070,05

95.158,18

17

492.062,79

95.134,66

18

492.039,65

95.096,80

19

492.006,51

95.059,99

20

491.979,37

95.042,22

21

491.977,85

95.039,78
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Y_GK

X_GK

22

491.970,64

95.033,80

23

491.960,63

95.029,22

24

491.820,92

94.988,27

25

491.809,55

94.986,78

26

491.797,45

94.987,97

11

491.794,58

94.988,45

(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za petnajst (15) let
od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziro‑
ma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
a) v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave številka 3‑III‑527/2‑O‑09/HT z dne 1. julija 2009
ni treba izdelati naravovarstvenih smernic;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit
v kamnolomu Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji,
k. o. Jablanica)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkorišča‑
nje tehničnega kamna – dolomit v količini do petdeset tisoč
(50.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Kmetov pruh – širitev sestavljata:
a) v celoti zemljišče s parcelno številko 1003, k. o. Ja‑
blanica,
b) del zemljišča s parcelno številko 1015, k. o. Jablanica,
ki je zahodno od meje, določene s točkama P2–P3 s koordina‑
tama v Gauss‑Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Y_GK

X_GK

P2

490.685,25

99.427,86

P3

490.588,55

99.496,57

(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let
od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene oziro‑
ma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in

tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smer‑
nic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
3‑III‑59/2‑O‑09/HT z dne 19. februarja 2009, ki so objavljene
na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za go‑
spodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zača‑
sno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na
podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev var‑
stvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja
mineralne surovine:
– uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso
škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
– izdelava opazovalne vrtine na obrobju območja v smeri
zajetja Jablanica s premerom najmanj 110 milimetrov in globine
najmanj do pet metrov vodnega stolpca, s tem da mora biti
vsaj zgornjih deset metrov cementiranih, vrtina pa mora imeti
pokrov, ki onemogoča prost dostop,
– priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in
sanacije ob morebitnih razlitjih,
– priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje ma‑
ščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
– takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem ra‑
zlitju po površini.
13. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit
v kamnolomu Brezovica – širitev v Občini Semič, k. o. Blatnik)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
tehničnega kamna – dolomit v količini do deset tisoč (10.000)
kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Brezovica – širitev sestavljajo
zemljišča s parcelnimi številkami 2461 – del, 2460 – del, 2455
– del, 2452 – del, 2447 – del, 2440 – del, 2441, 2442, 2443,
2444, 2434 – del, 2445 – del, 2435 – del, 2432 – del, 2423,
2422, 2421 – del, 2425, 2386 – del, 2382 – del, 2379/2 – del,
2379/1 – del, 2376 – del, 2373 – del, 2417 – del, 2399, 2398,
2397, 2400, 2401, 2402 – del, 2405 –‑ del, 2410, 2395 – del,
2380/4 – del, 2388 – del, 2387 – del, 2381/2 – del, 2420 – del,
2433 – del, 2403 – del, 3598/3 – del, vse k. o. Blatnik, in sicer v
obsegu, kot ga omejuje mnogokotnik točk 1–2–11–3–12–4–5–
6–7–8–9–10–1, znotraj njega pa je iz pridobivalnega prostora
Brezovica – širitev izločeno območje, na katerem je rudarska
pravica že podeljena, tj. območje parcel s številkami 2389 – del,
2394 – del, 2411 – del, 2416 – del in 2427 – del, vse k. o. Bla‑
tnik. Vse koordinate točk so navedene v Gauss‑Krügerjevem
koordinatnem sistemu, in sicer:
Y_GK

X_GK

1

509.759,34

57.073,38

2

509.785,06

57.075,04

11

509.890,13

57.077,28

3

509.949,10

57.078,53

12

509.967,43

57.047,96
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4

510.004,80

56.985,65

5

509.971,49

6
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Y_GK

X_GK

5

542.553,559

87.953,726

56.847,26

6

542.570,380

87.898,020

509.884,94

56.850,63

49

542.594,572

87.702,277

7

509.853,07

56.901,12

26

542.369,540

87.646,850

8

509.835,34

56.919,10

9

509.762,78

56.948,70

10

509.745,65

57.006,21

(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let
od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen – dolomit 20% povprečne cene ozi‑
roma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smer‑
nic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
6‑III‑187/3‑O‑09/AŠP z dne 5. marca 2010, ki so objavljene
na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za go‑
spodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zača‑
sno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na
podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev var‑
stvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja
mineralne surovine:
– uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso
škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
– priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in
sanacije ob morebitnih razlitjih,
– priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje ma‑
ščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
– takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem ra‑
zlitju po površini.
14. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda v gramoznici Stari grad 2
v Občini Krško, k. o. Pesje)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
proda v količini do petintrideset tisoč (35.000) kubičnih metrov
v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Stari grad 2 sestavljajo zemljišča
s parcelnimi številkami 274/356 – del, 274/332 – del, 274/352,
274/353, 274/351 – del, 274/350 – del, 274/349 – del in 274/348
– del, vse k. o. Pesje, in sicer tako da je pridobivalni prostor na
skrajnem jugozahodu, zahodu in severu omejen s parcelnimi
mejami, na vzhodu in jugu pa s poligonom točk 5–6–49–26 s
koordinatami v Gauss‑Krügerjevem koordinatnem sistemu:

(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za štiri (4) leta od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubič‑
ni meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smer‑
nic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
3‑III‑655/2‑O‑08/HT z dne 16. septembra 2008, ki so objavljene
na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospo‑
darstvo, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor iz
drugega odstavka tega člena;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zača‑
sno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na
podlagi vodnega soglasja.
15. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda v gramoznici Stari grad 3
v Občini Krško, k. o. Pesje)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
proda v količini do petintrideset tisoč (35.000) kubičnih metrov
v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Stari grad 3 sestavljajo zemljišča
s parcelnimi številkami 274/351 – del, 274/350 – del, 274/347,
274/349 – del, 274/348 – del, 274/332 – del, 274/346, 274/345,
274/344, 274/342, 274/343, 274/341, 274/340, 274/338,
274/339, 274/337, 274/336, 274/335 – del, 274/334 – del, vse
k. o. Pesje, in sicer tako da je pridobivalni prostor na jugu in
zahodu omejen s parcelnimi mejami, na severu in vzhodu pa s
poligonom točk 26–49–7 s koordinatami v Gauss‑Krügerjevem
koordinatnem sistemu:
Y_GK

X_GK

26

542.369,540

87.646,850

49

542.594,572

87.702,277

7

542.625,521

87.451,863

(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za štiri (4) leta od
dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
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(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubič‑
ni meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smer‑
nic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
3‑III‑655/2‑O‑08/HT z dne 16. septembra 2008, ki so objavljene
na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospo‑
darstvo, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor iz
drugega odstavka tega člena;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena;
– ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na pod‑
lagi vodnega soglasja.
16. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – apnenec
v kamnolomu Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica,
k. o. Ilirska Bistrica)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
tehničnega kamna – apnenec v količini do sto tisoč (100.000)
kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Gabrovec (Vrbovo) sestavlja del
parcele s parcelno številko 803/7, k. o. Ilirska Bistrica, in sicer
znotraj območja, ki je omejeno z mnogokotnikom točk 1006–
1007–1008–1009–1010–1011–1012–1013 s koordinatami v
Gauss‑Krügerjevem koordinatnem sistemu:
Y_GK

X_GK

1006

445.915,21

47.702,34

1007

445.980,82

47.635,05

1008

446.012,56

47.603,22

1009

445.988,43

47.522,43

1010

445.935,77

47.449,78

1011

445.844,04

47.416,77

1012

445.745,77

47.484,89

1013

445.732,70

47.500,67

(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let
od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen – apnenec 20% povprečne cene
oziroma 64 točk na kubični meter mineralne surovine v rašče‑
nem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.

Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smer‑
nic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
5‑III‑591/2‑O‑09/BF z dne 26. oktobra 2009, ki so objavljene na
spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za gospodar‑
stvo, ter te konkretne varstvene usmeritve:
– ob obodu pridobivalnega prostora naj se znotraj obmo‑
čja pravice od točke 1006 do točke 1010 ohranja vsaj 10‑me‑
trski obodni pas, v katerega naj se ne posega s kakršnimi koli
deli in pridobivanjem;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zača‑
sno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na
podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev var‑
stvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja
mineralne surovine:
– uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso
škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
– priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in
sanacije ob morebitnih razlitjih,
– priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje ma‑
ščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
– takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem ra‑
zlitju po površini.
17. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit
v kamnolomu Bučka v Občini Škocjan, k. o. Bučka)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
tehničnega kamna – dolomit v količini do petnajst tisoč (15.000)
kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Bučka sestavljajo zemljišča s par‑
celnimi številkami 2139/3 – del, 2138/1, 2138/2 – del, 2137/8,
2137/7 in 2137/6, vse k. o. Bučka, in sicer tako da pridobivalni
prostor na severu, vzhodu in jugu poteka po parcelnih mejah,
na zahodu pa je omejen s poligonom točk T01–T02–T03–T04–
T05–T06–T07 s koordinatami v Gauss‑Krügerjevem koordina‑
tnem sistemu:
Y_GK

X_GK

T01

527.171,9977

88.475,9914

T02

527.160,7597

88.463,6584

T03

527.127,4506

88.439,9500

T04

527.099,6107

88.409,2057

T05

527.073,5958

88.373,5672

T06

527.071,6263

88.369,9816

T07

527.062,8013

88.353,9401

(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za trideset (30) let
od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen – dolomit 20% povprečne cene ozi‑
roma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju;
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– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smer‑
nic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
6‑III‑411/2‑O‑09/AŠP z dne 27. oktobra 2009, ki so objavljene
na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za go‑
spodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena.
18. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit
v kamnolomu Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec,
k. o. Babna Gora)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje
tehničnega kamna – dolomit v količini do sedemdeset tisoč
(70.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Hrastenice sestavljajo zemljišča
s parcelnimi številkami 693/1 – del, 693/2 – del, 693/4 – del,
694/4 – del, 694/5, 687, 689, 685, 686/1 – del, 686/2 – del,
694/1 – del, vse k. o. Babna Gora, Občina Dobrova ‑ Polhov
Gradec, in sicer tako da je pridobivalni prostor omejen z mno‑
gokotnikom točk A–B–C–D–E–F–G–H–I–J–K–L–M–M’–N’–O’–
O–P–A s koordinatami v Gauss‑Krügerjevem koordinatnem
sistemu:
Y_GK

X_GK

A

451.684,0

103.171,8

B

451.735,3

103.172,9

C

451.756,5

103.176,8

D

451.792,6

103.191,4

E

451.836,1

103.213,3

F

451.864,2

103.236,0

G

451.878,7

103.251,9

H

451.884,2

103.346,2

I

451.846,7

103.397,5

J

451.683,4

103.449,8

K

451.642,6

103.452,5

L

451.600,9

103.438,3

M

451.558,9

103.321,7

M'

451.563,2

103.295,1

N'

451.616,3

103.247,6

O'

451.592,2

103.216,3

O

451.612,4

103.185,2

P

451.672,7

103.174,7
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(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za deset (10) let
od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen – dolomit 20% povprečne cene ozi‑
roma 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem
stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in
tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudar‑
ska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki
ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja
mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve nove‑
ga ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smer‑
nic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
3‑III‑907/2‑O‑09/HT z dne 15. decembra 2009, ki so objavlje‑
ne na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za
gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki
veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstav‑
ka tega člena;
c) ker gre za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali zača‑
sno vplival na vodni režim ali stanje voda, je mogoč samo na
podlagi vodnega soglasja;
d) izpolnitev teh okoljevarstvenih pogojev, pogojev var‑
stvenega režima in načina upravljanja rabe ali izkoriščanja
mineralne surovine:
– uporaba samo takih razstreliv, katerih produkti niso
škodljivi za vodo, ki se odvzema za pitno vodo,
– izdelava opazovalne vrtine na obrobju območja v smeri
zajetja Jablanica s premerom najmanj 110 milimetrov in globino
najmanj do pet metrov vodnega stolpca, s tem da mora biti
vsaj zgornjih deset metrov cementiranih, vrtina pa mora imeti
pokrov, ki onemogoča prost dostop,
– priprava natančnih navodil za postopke ukrepanja in
sanacije ob morebitnih razlitjih,
– priprava natančnih navodil za redno vzdrževanje ma‑
ščobnika in usedalnika ter navodila za redne preglede,
– takojšnja odstranitev onesnaževala ob morebitnem ra‑
zlitju po površini.
19. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna – apnenec
v kamnolomu Vrhpeč – širitev 2 v Občini Trebnje,
k. o. Lukovek)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkorišča‑
nje tehničnega kamna – apnenec v količini do šestdeset tisoč
(60.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Vrhpeč – širitev 2 sestavljajo v
celoti zemljišča s parcelnimi številkami 870/56, 848, 844/5,
847/7, 849/1, 844/1, 839/2, 828/2, 824/1, 838/1, 829/1, 4229/4,
823/13, 823/9, 823/12, 822/6, 822/3, 817/3, 816/1, 815/1, 806/4,
813/3, 812/1, 812/3, 4228/3, 818/1, 818/3, 814/1, 806/6, 809,
805/2, 806/1, 813/1, 819/2, 806/2, 754/1, 753/2, 752/1, 4246,
752/2, 752/3, 753/1, 754/2, 805/1, 806/3, 813/2, 814/2, 819/1,
820, 827/4, 824/5, 4250, 4228/2, 821/2, 4230/2, 827/2, 840/1,
4230/1, 4248/3, 4248/5, 4229/10, 4229/12, 847/9, 852, 811/3,
vse k. o. Lukovek.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za štirideset (40)
let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralna surovina iz prvega odstavka tega člena se
lahko pridobiva in predeluje za nadaljnjo uporabo.
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(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in
pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen – apnenec 20% povprečne cene
oziroma 64 točk na kubični meter mineralne surovine v ra‑
ščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na
hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela,
in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se
rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom,
ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko
pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobiva‑
nja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve
novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
a) obvezno upoštevanje naravovarstvenih smernic
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave številka
6‑III‑412/2‑O‑09/AŠP z dne 27. oktobra 2009, ki so objavlje‑
ne na spletnih straneh Sektorja za rudarstvo Ministrstva za
gospodarstvo;
b) obvezno upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov,
ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega
odstavka tega člena.

III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
20. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica do pridobivalnih prostorov iz 8.,
9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena te
uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede posebej za posamezen
prostor, skupaj za več prostorov ali za vse prostore hkrati.
(3) Javni razpis objavi ministrstvo, pristojno za rudar‑
stvo.
21. člen
(javni razpis)

vice,

Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– obdobju, za katero se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– podrobnejših merilih za izbiro nosilca rudarske pra‑

– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– času in kraju odpiranja prijav,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za pošiljanje informacij med javnim
razpisom.
22. člen
(trajanje, veljavnost in ponovitev javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in je odprt praviloma najmanj 30 dni od dneva
objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj veljavno prijavi
vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega
roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni
razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse
zahteve javnega razpisa. Poznejše dopolnjevanje prijav na
javni razpis ni dopustno. Izjemoma je za posamezen razisko‑
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valni ali pridobivalni prostor dopustna dopolnitev formalno
nepopolne prijave v treh delovnih dneh od dneva odpiranja
prijav na javni razpis, vendar le, če se je za ta prostor na
javni razpis prijavil samo en prijavitelj.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak
pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
IV. RUDARSKA PRAVICA
23. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno
za rudarstvo, z upravno odločbo.
(2) Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dopustna
pritožba, o kateri odloči Vlada Republike Slovenije. Zoper
odločbo vlade je dopusten upravni spor.
24. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentko
in nosilcem rudarske pravice kot koncesionarjem se po‑
drobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene
koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.
(2) Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja mora skle‑
niti koncesijsko pogodbo pred vložitvijo vloge za pridobitev
dovoljenja za izkoriščanje. Pobuda za sklenitev koncesijske
pogodbe se pošlje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo.
Pobudi za sklenitev koncesijske pogodbe za izkoriščanje
mora imetnik odločbe o izbiri koncesionarja priložiti izjavo
o odločitvi glede načina sanacije posledic rudarskih del in
revidirani rudarski projekt za izkoriščanje, ki vsebuje tudi
tehnični in ekonomski del sanacije okolja in odprave posledic
izvajanja rudarskih del.
(3) Z dnem sklenitve koncesijske pogodbe nastane
obveznost plačila za rudarsko pravico.
(4) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesij‑
ske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
25. člen
(način prenehanja koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje med državo in nosilcem rudarske
pravice preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
26. člen
(ugasnitev rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice v 18 mesecih od prav‑
nomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja ne pridobi do‑
voljenja za izkoriščanje in dovoljenja za izvajanje del pri
izkoriščanju, odločba o izbiri koncesionarja preneha veljati
in rudarska pravica ugasne. Odločbo o izbiri koncesionarja
je mogoče podaljšati, če nosilec rudarske pravice dokaže,
da si je dejavno prizadeval za pridobitev dovoljenja, vendar
največ dvakrat, vsakokrat največ za eno leto.
(2) Rudarska pravica ugasne in vse pravice iz že izda‑
nih dovoljenj prenehajo, če je odločba o izbiri koncesionarja
nična, imetniku take odločbe pa ostaja obveznost sanacije
okolja in odprave posledic izvajanja rudarskih del.
27. člen
(nadzor)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te uredbe opra‑
vlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
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V. KONČNA DOLOČBA
28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-17/2010/6
Ljubljana, dne 13. maja 2010
EVA 2010-2111-0035
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

POPRAVKI
1933.

Popravek Sklepa o vzpostavitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena
v k.o. Bunčani

Popravek
V 1. členu Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega jav‑
nega dobra lokalnega pomena v k.o. Bunčani (Uradni list RS,
št. 2/10) se beseda »Grlava« nadomesti z besedo »Bunčani«.
Št. 478-2/2010-3
Veržej, dne 5. maja 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

PREKLICI
1934.

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

Preklic
Občina Vitanje preklicuje objavo Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobra‑
ževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske Konjice, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/10, dne 7. 5. 2010.
Št. 900-03/2010-12
Vitanje, dne 12. maja 2010
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

Stran

5487

Stran

5488 /

Št.

38 / 14. 5. 2010
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VSEBINA
1847.

1932.

1848.

1849.
1850.
1851.

1852.
1853.
1854.
1855.

1856.
1857.
1858.

1859.
1860.
1861.

1862.

1863.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike
Slovenije (ZUKN)

1864.
5251

1865.

VLADA

Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izko‑
riščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prosto‑
rih Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici
– širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem
Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v
Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v
Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Obči‑
ni Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3
v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska
Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v
Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev
2 v Občini Trebnje
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emi‑
siji snovi v zrak iz nepremičnih plinskih turbin z
vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepre‑
mičnih motorjev z notranjim zgorevanjem
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o iz‑
vajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
(ES) o novih živilih
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe
(ES) o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih
organizmov
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe
(ES) o gensko spremenjenih živilih in krmi in Ured‑
be (ES) o sledljivosti in označevanju gensko spre‑
menjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme,
izdelanih iz gensko spremenjenih organizmov
Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb
Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izva‑
janju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta
o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o iz‑
vajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o
radioaktivnem onesnaženju živil in krme
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe
(ES) Evropskega parlamenta in Sveta o dodajanju
vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živi‑
lom

1866.

5335
5370

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Sklepi o razrešitvi in imenovanju v okrajnih volilnih
komisijah

5370

OBČINE
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Ajdovščina

1868.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob‑
čine Benedikt

1869.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja z oznako
VS 21/3-1 v Kamniku pod Krimom
Sklep o ukinitvi javnega dobra

5255
5256
5256

1870.
1871.

5257
5258

1872.

5258
5259

1873.

5260

1874.
1875.

5260
5273
1876.
1877.
5274

AJDOVŠČINA

1867.
5479

MINISTRSTVA

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih stro‑
kovnih delavcev v športu
Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne
svetovalne službe v čebelarstvu
Pravilnik o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje
priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov
in izpada dohodka v vinskem letu 2010/2011, in
predvidenem deležu sofinanciranja v vinskem letu
2009/2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena oljnic in predivnic
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o trženju semena krmnih rastlin in pese
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenj
in testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin
pod uradnim nadzorom
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednostih,
potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov
prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v
vinskem letu 2009/2010, in predvidenem deležu
sofinanciranja v vinskem letu 2008/2009
Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih
sredstev v Republiki Sloveniji

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov v naravo na varovana območja
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec april 2010

1878.

5277

BENEDIKT

5373

CELJE

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske upra‑
ve »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne
občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Ob‑
čine Žalec«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta na območju Zvodenskega hri‑
ba
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Aljažev hrib – JV
del

5373
5376
5377

ČRNA NA KOROŠKEM

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črna na Koroškem za leto 2009
Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za
leto 2010
Letni program športa Občine Črna na Koroškem za
leto 2010

5378
5380
5382

GORJE

5306

1880.

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo

1882.

5373

CANKOVA

Pogoji za pridobitev pravice uporabe plakatnih
mest za referendum o Zakonu o ratifikaciji Arbitra‑
žnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Hrvaške

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gor‑
je za leto 2009

5307

5371
5372

BREŽICE

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o za‑
četku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) za območje
Občine Brežice

1879.

5307

5371

BREZOVICA

5286

1881.

5371

5385

HRPELJE - KOZINA
IG

Sklep o ukinitvi javnega dobra

5387
5387

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podje‑
tje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

5387
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KAMNIK

1883.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o či‑
ščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda

1884.
1885.
1886.

Sprememba Statuta Občine Kobarid
Tržni red tržnice v Kobaridu
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ko‑
barid
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajev‑
nih skupnosti na območju Občine Kobarid
Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja
Občine Kobarid v najem
Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve pomoč
družini na domu
Sklep o cenah prostorov
Sklep o ceniku uporabe tržnice

1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.

KOBARID

Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah Odlo‑
ka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Koper
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zdravstveni dom Koper

METLIKA

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Metlika
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

1894.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mo‑
zirje za leto 2009
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Ob‑
čine Mozirje

1896.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta Turistično območje Ždinja vas

PUCONCI

1930.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Rogatec za leto 2010

1898.

Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja
in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest
ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini
Slovenske Konjice
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske jav‑
ne službe urejanja in čiščenja javnih površin v
Občini Slovenske Konjice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Pod goro
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Loče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Slovenske Konjice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Ob Dravinji
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Prevrat (Uradni list RS, št. 4/01)
po skrajšanem postopku
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolni‑
tev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 4
območja v centru Slovenske Konjice in območja
dela ZN Škalce III (Uradni list RS, št. 30/95) po
skrajšanem postopku

1901.
1902.
1903.
1904.

1905.

5390
5390
5393
5394

1907.

1908.

5396
5399
5399
5400
1909.
5400

1910.

5401

1911.

5476
5476
5477

1912.

5402

1913.

5404

1914.

5405

1915.

5406

1916.

NOVO MESTO

Sklep o ceni najemnine za najete grobove

1900.

5390

MOZIRJE

1897.

1899.

1906.

KOPER

1927.
1928.
1929.

1895.

Št.

ROGATEC

5477

5411

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ško‑
fja Loka za leto 2008
Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja distri‑
bucijskega omrežja zemeljskega plina na obmo‑
čju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne
službe

5425

5429
5438

5446

5455
5455
5456

5457
5458

5458

5459

ŠKOFJA LOKA

5460

5460

ŠKOFLJICA

Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za
leto 2009

1931.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest v času referenduma o Zakonu o ratifikaciji
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

1923.

5428

ŠENTRUPERT

1921.

1922.

5427

ŠENTJUR

1919.

5422

5426

ŠEMPETER - VRTOJBA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šempeter - Vrtojba za leto 2009
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob‑
čine Šentrupert

1920.

5489

STRAŽA

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Straža
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
in padavinske vode na območju Občine Straža
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravna‑
nja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne
službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
na območju Občine Straža
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in čla‑
nov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
v Občini Straža
Sklep o cenah komunalnih storitev na območju
Občine Straža
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

1918.

5419

5425

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele
naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni
načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem
srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zre‑
če, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij
za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) po skraj‑
šanem postopku
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembi zazidalnega načrta nad Mi‑
lenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah po
skrajšanem postopku
Nadomestni sklep o začetku priprave dopolnitev
sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za ure‑
ditvena območja naselij in odprt prostor Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04) ob‑
javljenega v Uradnem listu RS, št. 46/09 z dne
19. 6. 2009

Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto
2009

5413
5416

Stran

1917.

SLOVENSKE KONJICE

5407
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5470

TIŠINA

5478

TREBNJE

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Veliki
Gaber«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob‑
činskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna
Občine Trebnje

5471
5473

Stran

5490 /

Št.

38 / 14. 5. 2010
1924.

1925.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o raz‑
glasitvi enote kulturne dediščine »romarska cerkev
matere božje na Zaplazu« za kulturni spomenik
lokalnega pomena

5473

TURNIŠČE

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
načrta za poslovno trgovsko cono v Turnišču na
območju enote urejanja TU19

VRANSKO

1926.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

1933.

Popravek Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena v k.o. Bunčani

1934.
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5474
5475

POPRAVKI

5487

PREKLICI

Preklic objave Odloka o spremembah in dopol‑
nitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izo‑
braževalnega zavoda Glasbena šola Slovenske
Konjice

5487

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 38/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

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

1087
1108
1111
1114
1128
1130
1131
1132
1132
1151
1152
1152
1152
1154
1155
1156
1157
1158
1158
1158
1158
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