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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2361.

Javni poziv za zbiranje kandidatur
za predsednika in namestnika predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Usta‑
ve Republike Slovenije, 9. člena in tretjega odstavka 84. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 45/10) objavljam

JAVNI POZIV
za zbiranje kandidatur za predsednika
in namestnika predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
ki je začel veljati dne 5. 6. 2010, objavljam poziv za zbiranje kan‑
didatur za predsednika in namestnika predsednika Komisije za
preprečevanje korupcije. Predsednika in namestnika predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije izmed kandidatov, ki mu jih je
posredovala izbirna komisija, imenuje predsednik republike.
Predsednik komisije in njegova namestnika morajo biti
državljani Republike Slovenije, imeti morajo najmanj izobrazbo,
pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izo‑
brazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza
izobrazbi druge stopnje, in najmanj deset let delovnih izkušenj
pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter
ne smejo biti pravnomočno obsojeni na kazen zapora.
Predsednik komisije in njegova namestnika morajo biti
osebe, za katere je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali
vedenja možno utemeljeno sklepati, da bodo funkcijo v komisiji
opravljali zakonito in v skladu s pravili stroke.
Predsednik komisije je imenovan za dobo šestih let, na‑
mestnika predsednika pa za dobo petih let. Na svoje funkcije
so lahko imenovani dvakrat zapored.
Kandidature za predsednika in namestnika predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije je treba poslati na naslov:
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000
Ljubljana v roku 30 dni po objavi tega poziva v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 003-03-10/09-25
Ljubljana, dne 8. junija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
2362.

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

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec maj 2010
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova‑
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 maj 2010 znaša 1,48% na letni ravni ozi‑
roma 0,12% na mesečni ravni.
Št. 007-293/2010/7
Ljubljana, dne 7. junija 2010
EVA 2010-1611-0092
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
2363.

Številka:
Datum:

Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek
82.a člena Zakona o financiranju vzgoje
in izobraževanja, 21. in 24. točka prvega
odstavka ter drugi in tretji odstavek 15. člena,
peta alineja 2. točke in šesta alineja 3. točke
48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju ter prvi
odstavek 44. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju niso v neskladju z
Ustavo

U-I-312/08-31
20. 5. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače‑
tem z zahtevo Skupnosti občin Slovenije, Maribor, ki jo zastopa
Franc Kangler, na seji dne 20. maja 2010

o d l o č i l o:
1. Drugi odstavek 82.a člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 36/08) ni v neskladju z Ustavo.
2. Točka 24 prvega odstavka 15. člena ter peta alineja
2. točke in šesta alineja 3. točke 48. člena Zakona o zdravstve‑
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) niso v
neskladju z Ustavo.
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3. Točka 21 prvega odstavka 15. člena, drugi in tre‑
tji odstavek istega člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) ter prvi odstavek 44. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08)
niso v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Predlagateljica kot reprezentativno združenje samou‑
pravnih lokalnih skupnosti izpodbija drugi odstavek 82.a člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(v nadaljevanju ZOFVI), 21., 24. in 25. točko prvega odstavka
15. člena ter drugi in tretji odstavek istega člena Zakona o zdra‑
vstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju
ZZVZZ) ter prvi odstavek 44. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ‑K).
2. Drugemu odstavku 82.a člena ZOFVI predlagateljica
očita neskladje z 2. členom in z drugim odstavkom 57. člena
Ustave. Pri utemeljevanju zatrjevane neskladnosti izhaja iz
okoliščin konkretnega primera, tj. delovnopravnega spora med
javnim zavodom in vzgojiteljico vrtca, ki deluje kot enota v
okviru osnovne šole, katere ustanoviteljica je občina. Navaja,
da je bila (zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja
vzgojiteljici vrtca) izpolnitev denarnih obveznosti po pravno‑
močni sodbi Delovnega in socialnega sodišča opravljena z
rubežem sredstev osnove šole, pri čemer je bilo poseženo tudi
na sredstva, namenjena izvajanju vzgojno‑izobraževalnega
dela. Ker se je na šoli pojavil problem tekočega izplačila plač
učiteljem, je Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije
(v nadaljevanju MŠŠ) povrnitev zarubljenih sredstev naložilo
občini kot ustanoviteljici javnega zavoda. Predlagateljica trdi,
da iz drugega odstavka 57. člena Ustave izhaja, da je izvajanje
javne službe osnovnošolskega izobraževanja naloga iz držav‑
ne pristojnosti, ki je bila le prenesena na lokalno skupnost in
kot taka ni lokalna zadeva, ki jo občina ureja samostojno. Ker
mora država v zvezi s prenosom nalog iz državne pristojnosti
zagotoviti potrebna sredstva, bi morala po mnenju predlaga‑
teljice v vseh primerih, ko zaradi rubeža sredstev osnovne
šole ni mogoče zagotoviti tekočega izplačila plač učiteljem
(kar lahko ogrozi delovanje šole), manjkajoča sredstva osnov‑
nim šolam primarno zagotavljati država. Ta bi lahko kasneje
z regresnim zahtevkom terjala povračilo vplačanih sredstev
od morebitnih dolžnikov. Drugačna razlaga drugega odstavka
82.a člena ZOFVI, tj. razlaga, po kateri država ni dolžna zago‑
toviti sredstev za delovanje osnovne šole, je po mnenju predla‑
gateljice v neskladju z drugim odstavkom 57. člena Ustave. Ker
naj bi odločitev MŠŠ pomenila drugačno razlago izpodbijane
določbe, kot naj bi jo v zvezi z opisanim primerom podala
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, predlagateljica trdi, da to kaže na njeno
nejasnost in nedoločnost.
3. Točki 21 prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, drugemu
in tretjemu odstavku istega člena ZZVZZ ter prvemu odstavku
44. člena ZZVZZ‑K predlagateljica očita neskladje z 2. členom,
z drugim odstavkom 120. člena, s 138. in 140. členom Ustave.
Meni, da bo določitev kriterijev iz 21. točke prvega odstavka
15. člena ZZVZZ, ki jih morajo izpolnjevati občani, da jih občina
njihovega stalnega prebivališča prijavi v obvezno zdravstveno
zavarovanje in zanje krije stroške tega zavarovanja, poveča‑
lo število teh zavarovancev, ker bodo po novem v obvezno
zdravstveno zavarovaje vključeni tudi posamezniki z »nekaj«
premoženja. Izpolnjevanje navedenih kriterijev bodo na pod‑
lagi drugega in tretjega odstavka 15. člena ZZVZZ in prvega
odstavka 44. člena ZZVZZ‑K po novem morale ugotavljati
občine same, zaradi česar naj bi občine morale zaposliti nove
upravne delavce. Vse navedeno bo občinam po mnenju pre‑
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dlagateljice povzročilo dodatne finančne obremenitve, zaradi
katerih bo oteženo izvajanje drugih izvirnih nalog občin. Navaja
tudi, da izpodbijane ureditve ni mogoče izvajati, ker pristojno
ministrstvo še ni sprejelo podzakonskega predpisa iz tretjega
odstavka 15. člena ZZVZZ‑K. Izpodbijanim določbam očita tudi
neskladje z 2. členom Ustave, ker naj ne bi jasno opredelile, na
kakšen način bodo občine ugotavljale izpolnjevanje kriterijev iz
21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ in ali se pri ugo‑
tavljanju višine dohodkov in premoženja zavarovanca upošte‑
vajo tudi dohodki in premoženje ožjih družinskih članov. S tem
naj bi bilo kršeno tudi legalitetno načelo iz drugega odstavka
120. člena Ustave.
4. Predlagateljica nadalje navaja, da je država z določitvi‑
jo novih kategorij zavarovancev iz 24. in 25. točke prvega od‑
stavka 15. člena ZZVZZ, ki so jih občine stalnega prebivališča
dolžne prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje in zanje
kriti stroške tega zavarovanja, na občine prenesla opravljanje
nalog iz državne pristojnosti, hkrati pa za njihovo izvajanje v
neskladju z drugim odstavkom 140. člena Ustave občinam ni
zagotovila potrebnih sredstev. Po mnenju predlagateljice je
24. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ v neskladju tudi
z 2. členom Ustave, ker ne pove jasno, kdo so tisti starši, ki
ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno
zavarovanje. Trdi tudi, da zaradi novih prenesenih nalog, ki za
občine pomenijo dodatne obveznosti v njihovih proračunih, te
ne bodo zmogle v celoti opravljati svojih izvirnih nalog. S tem
naj bi bilo kršeno načelo ustreznosti lastnih finančnih virov iz
prvega odstavka 9. člena Evropske listine lokalne samouprave
(Zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave, Ura‑
dni list RS, št. 57/96, MP, št. 15/96 – v nadaljevanju MELLS).
Zatrjevano dodatno obremenjevanje občinskih proračunov naj
bi v neskladju s 138. členom Ustave poseglo tudi v avtono‑
mnost in samoupravnost lokalnih skupnosti.
5. Državni zbor Republike Slovenije v odgovoru zavrača
očitke glede zatrjevane neskladnosti drugega odstavka 82.a čle‑
na ZOFVI z 2. členom in z drugim odstavkom 57. člena Ustave.
Glede na vsebino navedb v zahtevi meni, da predlagateljica
izpodbijani določbi ZOFVI očita tudi neskladje s 140. členom
Ustave ter podaja argumente, s katerimi zavrača tudi ta očitek.
Navaja, da izpodbijana določba temelji na razmejitvi pristojnosti
med državo in lokalnimi skupnostmi na področju osnovnošol‑
skega izobraževanja, kot izhaja iz 41., 81. in 82. člena ZOFVI.
Zato je njeno vsebino mogoče razumeti le tako, da povračilo
odškodnine za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo
ali pripomočki, oziroma škodo, nastalo pri vzgojno‑izobraže‑
valnem delu, zagotavlja tisti, ki je po 81. in 82. členu ZOFVI
dolžan zagotavljati določena sredstva za zagotavljanje izvaja‑
nja osnovnošolskega izobraževanja. Da sta takšna razdelitev
nalog in pristojnosti na področju osnovnošolskega izobraževa‑
nja in temu prilagojen sistem financiranja skladna z Ustavo, po
mnenju Državnega zbora izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča
št. U‑I‑215/96 z dne 25. 11. 1999 (Uradni list RS, št. 101/99, in
OdlUS VIII, 265). Meni tudi, da je izpodbijana določba ZOFVI
jasna in nedvoumna, njeno vsebino pa je mogoče ugotoviti z
ustaljenimi metodami razlage.
6. Državni zbor nadalje navaja, da novela ZZVZZ‑K ni
posegla v dosedanjo obveznost občin, da v obvezno zdra‑
vstveno zavarovanje prijavijo upravičence iz 21. točke prvega
odstavka 15. člena ZZVZZ. Določitev kriterijev za vključitev teh
zavarovancev v obvezno zdravstveno zavarovanje in s tem
povezano dolžnostjo občin, da na podlagi drugega in tretje‑
ga odstavka 15. člena ZZVZZ izvajajo ugotovitvene postopke
oziroma opravijo revizijo podatkov dosedanjih zavarovancev
(prvi odstavek 44. člena ZZVZZ‑K), po mnenju Državnega
zbora občinam prinaša nove obveznosti le v smislu poveča‑
nja obsega dela občinske uprave. Morebitni dodatni stroški v
zvezi s tem pa po mnenju Državnega zbora (ki je oprto tudi na
podatke Vlade Republike Slovenije, ki so navedeni v njenem
mnenju k obravnavani zahtevi) ne bodo tolikšni, da bi bilo v
neskladju s 138. in 140. členom Ustave ogroženo izvrševanje
drugih izvirnih nalog občin. Navaja tudi, da je bil podzakonski
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akt iz tretjega odstavka 15. člena ZZVZZ že sprejet in je začel
veljati 1. 1. 2009. Zavrača tudi očitke o neskladju izpodbijane
ureditve z 2. členom in drugim odstavkom 120. člena Ustave.
Meni, da drugi odstavek 15. člena ZZVZZ jasno določa, da se
prihranki in premoženje zavarovancev iz 21. točke prvega od‑
stavka istega člena ugotavljajo skladno z določbami Zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07– popr., 41/07 – popr. – v nadaljevanju ZSV) o
denarni socialni pomoči, ki vsebujejo podrobne določbe o ugo‑
tavljanju premoženjskega stanja zavarovanca. Nekatere, kot to
pojasnjuje Državni zbor, so bile prenesene tudi v podzakonski
akt iz tretjega odstavka 15. člena ZZVZZ, med njimi tudi jasna
določba, da se v primeru, ko oseba živi v družinski skupnosti,
v cenzus štejejo premoženje in dohodki družine kot celote. Z
navedbo, da so postopki izvajanja izpodbijane ureditve v celoti
urejeni v Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 65/08
– v nadaljevanju ZUP), pa Državni zbor zavrača tudi očitek
predlagateljice o tem, da ni jasno, na kakšen način bodo občine
ugotavljale izpolnjevanje pogojev iz 21. točke prvega odstavka
15. člena ZZVZZ.
7. Državni zbor zavrača tudi očitke o neskladju 24. in
25. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ z drugim odstav‑
kom 140. člena Ustave. Navaja, da je ZZVZZ‑K v 24. točki
prvega odstavka 15. člena ZZVZZ sicer določil novo kategorijo
zavarovancev, za katere so občine zavezane k plačilu obve‑
znega zdravstvenega zavarovanja, vendar meni, da je to novo
zakonsko nalogo občin na podlagi prvega odstavka 140. člena
Ustave mogoče opredeliti kot izvirno nalogo občin. Navaja
tudi, da gre pri obveznosti občin do zavarovancev iz 25. točke
prvega odstavka 15. člena ZZVZZ za izvirno nalogo občin, ki
ni nova, saj so bile te skladno z ZSV dolžne financirati pravice
družinskih pomočnikov ter jih prijaviti v obvezno zdravstveno
zavarovanje že pred ZZVZZ‑K. Zato po mnenju Državnega
zbora izpodbijana določba občinam ne prinaša dodatnih fi‑
nančnih bremen.
8. Tudi Vlada v svojem mnenju zavrača vse očitke pre‑
dlagateljice kot neutemeljene. Sklicuje se na stališča, ki jih
je Ustavno sodišče sprejelo v odločbah št. U‑I‑215/96 in
št. U‑I‑256/01 z dne 8. 4. 2004 (Uradni list RS, št. 44/2004,
in OdlUS XIII, 25), in navaja, da je sprejetje ureditve po 82.a
členu ZOFVI posledica odprave negotovosti, ki se je v praksi
pojavila glede razmejevanja obveznosti med državo in lokalnimi
skupnostmi pri financiranju stroškov odškodnin za posamezno
vrsto škode. Pojasnjuje, da je bilo treba javne izobraževalne
zavode zavezati k sklepanju ustreznih oblik zavarovanj, da bi
se s tem zagotovilo kritje odškodnin za nastalo škodo. Nadalje
navaja, da temelji razmejitev obveznosti med državo in lokalno
skupnostjo za poravnavo odškodnine za posamezno vrsto ško‑
de na okvirni razmejitvi financiranja dejavnosti vzgoje in izobra‑
ževanja, kot izhaja iz 81. in 82. člena ZOFVI. Po mnenju Vlade
to pomeni, da mora tisti, ki je dolžan kriti stroške zavarovanja
določenih škodnih primerov, zagotoviti tudi vir za povračilo
sredstev izplačane odškodnine in z njo povezanih stroškov.
9. Vlada nadalje pojasnjuje, da je do spremembe 21. toč‑
ke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ prišlo na pobudo občin.
Te so pred spremembo sklepale obvezna zdravstvena zavaro‑
vanja na podlagi vlog, ki so jih pripravile same, zaradi česar je
v občinah prihajalo do različnega obravnavanja zavarovancev.
Zakonska ureditev pogojev za vključitev v obvezno zdravstve‑
no zavarovanje zavarovancev iz 21. točke prvega odstavka
15. člena je tako po mnenju Vlade zagotovila njihovo enako
obravnavanje. Rezultat izvedenih revizij iz prvega odstavka
44. člena ZZVZZ‑K naj bi bil v zmanjšanju števila teh zavaro‑
vancev, podatki predstavnikov občin pa naj bi kazali na to, da
občine z namenom izvajanja izpodbijane ureditve niso zaposlile
novih ljudi. Vlada zavrača tudi očitke o nejasnosti drugega in
tretjega odstavka 15. člena ZZVZZ. Navaja, da je Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju MZ) predlagateljici
in Združenju občin Slovenije 8. 1. 2009 poslalo tudi natančna
navodila za ugotavljanje izpolnjevanja obravnavanih kriterijev,
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ki se skladno z drugim in tretjim odstavkom 15. člena ZZVZZ
ugotavljajo na podlagi predpisov s področja socialnega varstva
ter na podlagi že sprejetega podzakonskega predpisa iz tretje‑
ga odstavka 15. člena ZZVZZ.
10. Vlada nadalje pojasnjuje, da do ZZVZZ‑K ni bilo
pravne podlage za sklenitev obveznega zdravstvenega za‑
varovanja za otroke do 18. leta starosti, za katere starši niso
skrbeli oziroma niso poskrbeli za svoje obvezno zdravstveno
zavarovanje. Pri sprejetju 24. točke prvega odstavka 15. člena
ZZVZZ so bile upoštevane tako določbe Ustave, ki takšnim
otrokom zagotavljajo posebno varstvo države, kot tudi določbe
Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah,1 ki dajejo
otrokom, ki so začasno ali stalno prikrajšani za svoje družinsko
okolje, pravico do posebnega varstva in pomoči države. Dol‑
žnost občine, da ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev
krije stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja otrokom
do 18. leta starosti, po mnenju Vlade utemeljuje dejstvo, da
imajo občine pregled nad svojimi prebivalci. Vlada tudi poja‑
snjuje, da so občine že pred ZZVZZ‑K družinskim pomočnikom
plačevale prispevke obveznega zdravstvenega zavarovanja,
z uveljavitvijo 25. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ pa
je bila tudi v ta zakon vnesena podlaga za kritje teh stroškov
navedeni kategoriji zavarovancev.
11. V odgovoru na navedbe nasprotnega udeleženca
in Vlade predlagateljica vztraja pri očitkih, ki jih je navedla v
zahtevi.
12. Predlagateljico, Združenje občin Slovenije (v nada‑
ljevanju ZOS) in Ministrstvo za finance Republike Slovenije (v
nadaljevanju MF) je Ustavno sodišče pozvalo, naj predložijo
podatke glede finančnih posledic izvajanja izpodbijane ureditve
po ZZVZZ in ZZVZZ‑K. ZOS na poziv ni odgovorilo. Predlaga‑
teljica v svojih odgovorih z dne 24. 9. 2009 in dne 14. 10. 2009
na splošno povzema rezultate opravljene analize podatkov,
vsebovanih v vprašalnikih, ki jih je izpolnilo 62 slovenskih občin.
Ob tem ne navede podatkov o dejanskih finančnih učinkih iz‑
vajanja izpodbijane ureditve. Odgovora predlagateljice sta bila
poslana Državnemu zboru, in ta je nanju odgovoril. V odgovo‑
ru zavrača navedbe predlagateljice glede povečanja izdatkov
občinskih proračunov. Pri tem se sklicuje na odgovor MF z dne
28. 10. 2009, ki ga je to ministrstvo posredovalo Ustavnemu
sodišču v zvezi s pozivom na predložitev podatkov o finančnih
posledicah izvajanja izpodbijane ureditve po ZZVZZ oziroma
ZZVZZ‑K. MF v svojem odgovoru, kateremu je priložilo tudi
pojasnila MZ z dne 16. 10. 2009, navaja, da se je po podatkih
MZ za obdobje od 31. 12. 2008 do 30. 9. 2009 skupno število
zavezancev, za katere morajo občine kriti stroške obveznega
zdravstvenega zavarovanja, zmanjšalo za 24,4%, povečan
obseg stroškov dela strokovnih služb pa je bil upoštevan pri
izračunu povprečnine za leti 2010 in 2011. Predlagateljica v
svojem odgovoru z dne 7. 12. 2009 na pojasnila MF in MZ
navaja, da je bila povečana osnova povprečnine za leto 2010
dogovorjena le za izvajanje dodatnih obveznosti občin s podro‑
čja dejavnosti predšolske vzgoje.
13. Ustavno sodišče je na predložitev podatkov glede
obračunavanja in plačevanja prispevkov za obvezno zdra‑
vstveno zavarovanje družinskih pomočnikov pred uveljavitvi‑
jo ZZVZZ‑K in po njegovi uveljavitvi zaprosilo Davčno upravo
Republike Slovenije, Generalni davčni urad (v nadaljevanju
GDU) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju ZZZS). Iz odgovorov GDU in ZZZS izhaja, da
občine pred uveljavitvijo ZZVZZ‑K skladno s 44. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 2/04 in 7/04 – popr. – v nadalje‑
vanju ZSV‑C) niso obračunavale in plačevale prispevkov za
1 Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni
list SFRJ, št. 15/90, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Or‑
ganizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni
agenciji za atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92
– v nadaljevanju KOP).
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zdravstveno zavarovanje družinskih pomočnikov v delu, ki
se nanaša na prispevek delodajalca. Peta alineja 2. točke
48. člena ZZVZZ je kot zavezance za plačilo prispevka iz
2. točke 46. člena ZZVZZ določila tudi občine, vendar pa pri
tem ni določila ločenih stopenj prispevka za posameznega
zavezanca. Zato naj tudi po uveljavitvi ZZVZZ‑K občine tega
prispevka ne bi plačevale v svoje breme.
14. Odgovora GDU in ZZZS sta bila poslana predlagate‑
ljici, ta pa nanju ni odgovorila.
B. – I.
Ocena ustavnosti drugega odstavka 82.a člena ZOFVI
z Ustavo
15. Predlagateljica izpodbija drugi odstavek 82.a člena
ZOFVI, ki določa: »Iz državnega proračuna se na podlagi
izvršilnega naslova zagotavljajo sredstva za poravnavo od‑
škodnine za škodo, nastalo pri vzgojno izobraževalnem delu
in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi, javnim vzgoj‑
no izobraževalnim zavodom, katerih ustanoviteljica je država,
javnim osnovnim šolam in javnim glasbenim šolam.« Očita
mu neskladje z drugim odstavkom 57. člena Ustave, če se
razlaga tako, da država ni dolžna zagotoviti sredstev za delo‑
vanje osnovne šole. Pri utemeljevanju zatrjevane neskladnosti
predlagateljica izhaja iz trditve, da drugi odstavek 57. člena
Ustave zagotavljanje osnovnošolskega izobraževanja določa
kot nalogo iz državne pristojnosti. Ker naj bi bila ta le prenesena
na lokalno skupnost, bi morala država primarno zagotavljati
osnovnim šolam manjkajoča finančna sredstva v vseh primerih,
ko je ogroženo njihovo delovanje. Glede na navedeno je na‑
vedbe predlagateljice mogoče razumeti kot očitek o neskladju
izpodbijane ureditve s 140. členom Ustave.
16. Člen 82.a ZOFVI ureja zavarovanje odškodninske od‑
govornosti javnih vzgojno‑izobraževalnih zavodov in razmejitev
obveznosti iz tega naslova med državo in lokalnimi skupnostmi,
s čimer se zagotavlja vir za povračilo sredstev za izplačano od‑
škodnino in z njo povezanih drugih stroškov. Javne vzgojno‑izo‑
braževalne zavode zavezuje k sklenitvi ustreznega zavarovanja
pred odgovornostjo za povzročeno škodo (prvi odstavek 82.a
člena ZOFVI). V drugem in tretjem odstavku 82.a člena ZOFVI
pa določa obseg obveznosti države oziroma lokalnih skupnosti
pri kritju stroškov izvrševanja pravnomočnih sodnih odločb in
drugih izvršilnih naslovov (npr. poravnave) javnim osnovnim in
glasbenim šolam. Država zagotavlja sredstva za poravnavo
odškodnine za škodo, ki nastane pri vzgojno‑izobraževalnem
delu in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi (npr.
poškodba učenca med izvajanjem poskusa pri pouku kemije),
lokalne skupnosti pa za škodo, ki nastane v zvezi s prostorom,
opremo in pripomočki, ki jih skladno z 82. člena ZOFVI za‑
gotavljajo za izvajanje vzgojno‑izobraževalne dejavnosti (npr.
poškodbe učencev in zaposlenih v šoli kot posledica napak na
šolskem objektu itd.). Sredstva, namenjena zavarovanju odško‑
dninske odgovornosti javnih vzgojno‑izobraževalnih zavodov,
se zagotavljajo tako iz sredstev državnega kot tudi iz sredstev
občinskih proračunov (tj. javnih sredstev).2
17. Predlagateljica utemeljuje zatrjevano neskladje izpod‑
bijane določbe ZOFVI z Ustavo z navajanjem okoliščin primera,
v katerem je bil opravljen rubež sredstev javne osnovne šole
(v okviru katere deluje tudi enota javnega vrtca) na podlagi
izvršilnega naslova, izdanega v delovnopravnem sporu z vzgo‑
jiteljico vrtca, tj. v sporu, ki izvira iz zagotavljanja javne službe
predšolske vzgoje. Obseg pristojnosti občin v zvezi z zagota‑
vljanem izvajanja javne službe predšolske vzgoje in osnov‑
nošolskega izobraževanja ter s tem povezanega financiranja
izhaja iz določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in
8/96 – v nadaljevanju ZZ), ZOFVI in Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08 – v
nadaljevanju ZVrt).
2 Ustavno sodišče o pomenu pojma »javna sredstva« iz dru‑
gega odstavka 57. člena Ustave v odločbi št. U-I-215/96.
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18. ZZ v tretjem odstavku 3. člena med ustanoviteljice
javnih zavodov za opravljanje javnih služb uvršča tako dr‑
žavo kot tudi občine. Skladno s prvim odstavkom 41. člena
ZOFVI je občina ustanoviteljica javnega vrtca, glasbene
šole, osnovne šole in doma za učence. ZOFVI, ki ureja način
organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja, v prvem
odstavku 78. člena3 med vire njenega financiranja uvršča
tudi sredstva ustanovitelja, v tretjem odstavku pa določa,
da morata vrtec oziroma šola uporabljati sredstva v skladu
z namenom, za katerega so jima bila dodeljena (tj. namen‑
ska poraba sredstev). Obseg finančnih obveznosti lokalnih
skupnosti v zvezi z zagotavljanjem javne službe predšolske
vzgoje, ki jih imajo do javnih vrtcev, katerih ustanoviteljice
so, izhaja iz ZVrt. Ta v 28. členu med drugim določa, da
so sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke
za zaposlene v javnih vrtcih sestavni del cene programov
vrtca, ki jih plačujejo starši. Iz proračuna lokalne skupnosti
pa se zagotavlja razlika med ceno programov in plačilom
staršev.4 To pomeni, da država nima obveznosti iz naslova
zagotavljanja sredstev za plače zaposlenih v javnih vrtcih,
katerih ustanoviteljice so občine. Subsidiarna odgovornost
lokalnih skupnosti kot ustanoviteljic javnih zavodov (tudi
javnega vrtca) za njihove obveznosti v primeru, ko ti nimajo
zadostnih lastnih sredstev za poravnavo obveznosti, za ka‑
tere so odgovorni, pa izhaja iz 49. člena ZZ.5
19. Skladno z 81. in 82. členom ZOFVI (ki razmejujeta
obveznost zagotavljanja sredstev za izvajanje osnovnošolske‑
ga izobraževanja med državo in lokalno skupnostjo) se iz
državnega proračuna osnovnim šolam zagotavljajo sredstva,
ki so vezana neposredno na izvajanje vzgojno‑izobraževalnih
programov (pouka) in povezane materialne stroške (npr. za
plače učiteljev, nabavo učil in učnih pripomočkov, materiala za
pripravo in izvedbo pouka), medtem ko lokalna skupnost jav‑
nim osnovnim šolam zagotavlja predvsem sredstva za plačilo
stroškov za uporabo in investicijsko vzdrževanje nepremičnin
(prostora) in opreme ter tiste materialne stroške, ki zadevajo
njene prebivalce (prevozi učencev, dodatne in nadstandardne
dejavnosti). Da takšno zakonsko razmejevanje pristojnosti med
državo in občino na področju osnovnošolskega izobraževanja
in temu prilagojeni sistem financiranja ni v neskladju z 9. in
3 Prvi odstavek 78. člena ZOFVI določa, da se vzgoja in
izobraževanje financirata iz:
– javnih sredstev,
– sredstev ustanovitelja,
– prispevkov gospodarskih združenj in zbornic,
– neposrednih prispevkov delodajalcev za izvajanje praktič‑
nega pouka,
– prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol
in odraslih,
– šolnin v zasebnih šolah,
– plačila staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
4 Člen 28 ZVrt določa: »Iz proračuna lokalne skupnosti se
za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo
sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zapo‑
slene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in
standardi.
Sredstva iz prejšnjega odstavka zagotavlja lokalna skupnost,
v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče.
Lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke, katerih
starši imajo na njenem območju začasno prebivališče, če je vsaj
eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
V proračunu lokalne skupnosti se zagotavljajo tudi sredstva
za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremični‑
ne in opremo javnih vrtcev, lahko pa tudi vrtcev s koncesijo.«
5 Člen 49 ZZ določa: »Zavod je odgovoren za svoje obvezno‑
sti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z za‑
konom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno.«
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140. členom Ustave, je Ustavno sodišče že presodilo v odločbi
št. U‑I‑215/96.6
20. Ustavno sodišče je v odločbi št. U‑I‑215/96 tudi preso‑
dilo, da iz Ustave neposredno ne izhaja, da je javna služba na
področju osnovnošolskega izobraževanja ali financiranje javnih
zavodov s tega področja bodisi samo lokalna zadeva bodisi
samo naloga iz državne pristojnosti. Ob tem je poudarilo, da
57. člen Ustave državo sicer zavezuje, da za državljane ustvar‑
ja možnosti za pridobitev ustrezne izobrazbe, ne predpostavlja
pa, da v mejah prvega odstavka 140. člena Ustave zagotavlja‑
nje in financiranje javne službe s področja osnovnošolskega
izobraževanja ni ali ne more biti tudi lokalna zadeva. Presodilo
je tudi, da pod pojmom »javna sredstva« ni mogoče razume‑
ti zgolj sredstev državnega proračuna, temveč tudi sredstva
lokalnih skupnosti za financiranje javne porabe, tj. sredstva
občinskih proračunov (glej tudi odločbo Ustavnega sodišča
št. U‑I‑205/07 z dne 12. 3. 2009, Uradni listi RS, št. 22/09).
21. Glede na predmet urejanja daje izpodbijana določba
podlago za določitev obveznosti države in občin iz naslova
zavarovanja pred odgovornostjo za povzročeno škodo, ki je
posledica škodnega primera, do katerega pride v javni osnovni
šoli. Ne daje pa podlage za ugotovitev obveznosti države oziro‑
ma občine pri izvrševanju drugih pravnomočnih izvršilnih naslo‑
vov, ki nimajo temelja v ugotovljeni odškodninski odgovornosti
osnovne šole kot javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda.
Obveznost države iz drugega odstavka 82.a člena ZOFVI, ki
se nanaša na zagotavljanje sredstev za poravnavo odškodnine
za škodo, nastalo pri vzgojno‑izobraževalnem delu in s tem
povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi, po presoji Ustavnega
sodišča kot taka ustreza obsegu obveznosti države pri zagota‑
vljanju javne službe osnovnošolskega izobraževanja, kot izhaja
iz 81. člena ZOFVI. Glede na jasno in nedvoumno določen
predmet urejanja izpodbijane določbe ter obseg obveznosti
države na področju zavarovanja odškodninske odgovornosti,
do katerega je mogoče priti že z uporabo jezikovne metode raz‑
lage, izpodbijani določbi drugega odstavka 82.a člena ZOFVI
tudi ni mogoče očitati neskladja z 2. členom Ustave.
22. Kot je bilo že rečeno, opira predlagateljica zatrjevano
protiustavnost izpodbijane ureditve na primer javnega vzgoj‑
no‑izobraževalnega zavoda, v okviru katerega delujeta tako
javna osnovna šola kot tudi javni vrtec. Za javni službi, ki se
izvajata v okviru takšnega javnega zavoda, določata ZOFVI in
ZVrt ločen sistem financiranja (glej točki 17 in 18 obrazložitve).
V konkretnem primeru je bilo z izterjavo dolga poseženo tudi na
sredstva zavoda, ki niso bila namenjena opravljanju dejavnosti
predšolske vzgoje. Vendar pa je takšna »nenamenska« poraba
sredstev zavoda, ki je posledica načina finančnega poslovanja
zavoda, v okviru katerega se opravljata dve različni javni službi,
vsaka s svojim sistemom financiranja, lahko upoštevna z vidika
pravilne uporabe zakona, morebitna napačna uporaba zakona
pa še ne daje podlage za očitke o neskladnosti izpodbijane
določbe z Ustavo.
23. Glede na predmet urejanja izpodbijane določbe in
okoliščine primera, na katerega predlagateljica opira zatrjevano
neskladje izpodbijane ureditve z Ustavo, je navedbe predla‑
gateljice mogoče razumeti le kot zavzemanje za ureditev, po
kateri bi morala država javnim osnovnim šolam, katerih ustano‑
viteljice so občine, primarno zagotavljati manjkajoča sredstva
za njihovo nemoteno delovanje v vseh primerih, ko bi bilo s
6 Besedilo 81. in 82. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 12/96),
ki je bilo predmet ustavnosodne presoje v zadevi št. U-I-215/96,
se glede opisane okvirne razmejitve obveznosti med državo in
lokalno skupnostjo na področju zagotavljanja osnovnošolskega
izobraževanja do danes ni spremenilo. Kasnejše spremembe in
dopolnitve 81. in 82. člena ZOFVI (objavljene v Uradnem listu RS,
št. 64/01 – ZOFVI-A, in št. 36/08 – ZOFVI-G) se glede zagotavljanja
sredstev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja nanašajo
predvsem na novo razmejitev pristojnosti med državo in lokalnimi
skupnostmi glede financiranja prevoza učencev osnovne šole in
so bile tudi že predmet ustavne presoje (glej odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-256/01).
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sodno ali upravno izvršbo poseženo tudi na sredstva za plače
učiteljev, in to ne glede na temelj obveznosti. Upoštevajoč
dosedanja stališča Ustavnega sodišča glede razmejevanja pri‑
stojnosti med državo in lokalno skupnostjo na področju osnov‑
nošolskega izobraževanja (glej točki 19 in 20 obrazložitve), pa
takšen obseg obveznosti države pri zagotavljanju sredstev za
izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, kot ga želi doseči
predlagateljica, iz Ustave ne izhaja. Zato izpodbijana ureditev
ni v neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave.
B. – II.
24. Člen 9 Ustave določa, da je v Sloveniji zagotovljena
lokalna samouprava. S tem je samoupravni položaj lokalnim
skupnostim zagotovljen na ustavni ravni, kar pomeni, da ga
zakonodajalec ne more odvzeti ali ogrožati. Pri pravni ureditvi
lokalne samouprave se je Slovenija zavezala upoštevati temelj‑
na načela evropske lokalne samouprave, ki izhajajo iz MELLS.
Skladno s 3. členom MELLS označuje lokalna samouprava
pravico in sposobnost lokalnih skupnosti, da v mejah zakona
urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih
nalog in v korist lokalnega prebivalstva ter da to pravico uresni‑
čujejo neposredno voljeni predstavniški organi. Lokalna samo‑
uprava zagotavlja prebivalcem lokalnih skupnosti sodelovanje
pri upravljanju javnih zadev lokalne (krajevne) narave, lokalnim
skupnostim pa zagotavlja določeno stopnjo neodvisnosti, zlasti
v razmerju do države.
25. Občina v okviru Ustave in zakonov samostojno ureja
tako lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene z Zako‑
nom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 76/08 – v nadaljevanju ZLS), drugimi
zakoni ter splošnimi akti občine (statutom, odloki), kot tudi
državne naloge, ki jih država prenese nanje, če za to zago‑
tovi potrebna sredstva. Temeljno merilo za določitev, kaj je
občinska pristojnost in kaj spada v pristojnost države, izhaja iz
prvega odstavka 140. člena Ustave. Ta določa, da v pristojnost
občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja sama
in ki zadevajo samo prebivalce občin. Obveznost zagotoviti
skupne potrebe in interese prebivalcev, ki je hkrati tudi pogoj
za ustanovitev nove občine v smislu 13. člena ZLS, je merilo
za določanje izvirnih nalog občin. Izvirne pristojnosti občin se
še danes razmejujejo in določajo z zakoni, ki urejajo posame‑
zna področja družbenega življenja (socialno skrbstvo, urejanje
prostora, komunalne dejavnosti, kultura itd.). Pri razmejevanju
nalog je poleg 140. člena Ustave treba upoštevati tudi načelo
subsidiarnosti, ki kot eno temeljnih načel MELLS zahteva,
naj občina opravlja vse tiste naloge, za katere je zmožna in
usposobljena.7
26. Ustava v 138. členu določa, da prebivalci Slovenije
uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih
skupnostih. Bistveni elementi lokalne samouprave so predvsem
njena funkcionalna, organizacijska in finančna avtonomija. Ob‑
čina avtonomno skrbi za lokalne zadeve javnega pomena in v
okviru tega ureja javne službe ter skrbi za ustvarjanje razmer
gospodarskega in družbenega razvoja na lokalni ravni. Za spo‑
sobnost samostojnega opravljanja lokalnih zadev je potrebna
tudi gospodarska neodvisnost in finančna avtonomnost občine.
To pomeni, da mora imeti za svoje avtonomno delovanje poleg
pravne podlage tudi primerna sredstva (finančno in stvarno
premoženje). Le tako lahko občina prosto odloča o zadevah
iz lastne pristojnosti in tudi dejansko deluje. Pravice lokalnih
skupnosti, ki se nanašajo na njihovo materialno podlago za
uresničevanje lokalne samouprave, morajo biti zato neločljivo
povezane z njihovimi pristojnostmi oziroma z nalogami in ob‑
veznostmi, ki so določene v ZLS, drugih zakonih ter splošnih
aktih občine. To zahteva tudi načelo sorazmernosti sredstev s
pristojnostmi oziroma nalogami lokalnih skupnosti, ki izhaja iz
9. člena MELLS.
7 S. Vlaj, Lokalna samouprava, Teorija in praksa, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za upravo, Ljubljana 2006, str. 136–137.
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27. Predlagateljica izpostavlja tri ustavnopravne očitke.
Prvi je vsebovan v trditvi, da je država z določitvijo novega kro‑
ga zavarovancev (24. in 25. točka prvega odstavka 15. člena
ZZVZZ), ki jih morajo občine njihovega stalnega prebivališča
prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje in zanje kriti stro‑
ške tega zavarovanja, na občine prenesla naloge iz državne
pristojnosti, ob njihovem prenosu pa v neskladju z drugim
odstavkom 140. člena Ustave ni zagotovila potrebnih sredstev.
Drugi očitek, ki ga izpostavlja predlagateljica, je vsebovan v
trditvi, da določbe 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ,
drugega in tretjega odstavka istega člena ter prvega odstavka
44. člena ZZVZZ‑K občinam prinašajo dodatne naloge in posle‑
dično dodatne finančne obremenitve, zaradi katerih naj bi bilo
oteženo izvajanje drugih izvirnih nalog občin. S tem naj bi bilo v
neskladju s 138. členom Ustave poseženo tudi v avtonomnost
in samoupravnost lokalnih skupnosti. Tretji očitek predlagate‑
ljice pa je, da so 21. in 24. točka prvega odstavka 15. člena
ZZVZZ ter drugi in tretji odstavek istega člena ZZVZZ nejasni
in nedoločni ter kot taki v neskladju z 2. členom in drugim od‑
stavkom 120. člena Ustave.
28. Poleg očitka o neskladju 24. točke prvega odstavka
15. člena ZZVZZ z 2. členom Ustave se navedbe predlagate‑
ljice nanašajo na obveznost občin, da za navedeni kategoriji
zavarovancev (tj. družinske pomočnike in otroke do 18. leta
starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani) kri‑
jejo določene stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Te obveznosti pa niso predmet urejanja izpodbijanih določb
24. in 25. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, ki določa le
krog zavarovancev po tem zakonu, temveč pete alineje 2. točke
in šeste alineje 3. točke 48. člena ZZVZZ, ki določata občine
kot plačnice določenih prispevkov obveznega zdravstvene‑
ga zavarovanja za ti dve kategoriji zavarovancev. Glede na
vsebino navedb v zahtevi je Ustavno sodišče zato štelo, da
predlagateljica izpodbija 24. točko prvega odstavka 15. člena
ZZVZZ ter peto alinejo 2. točke in šesto alinejo 3. točke prvega
odstavka 48. člena istega zakona, ter opravilo presojo ustav‑
nosti teh določb.
Ocena ustavnosti 24. točke prvega odstavka 15. člena
ZZVZZ
29. Točka 24 prvega odstavka 15. člena ZZVZZ določa,
da so zavarovanci po tem zakonu tudi otroci do 18. leta starosti,
ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi
starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogo‑
jev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje. Izpodbi‑
jani določbi predlagateljica očita, da je v neskladju z 2. členom
Ustave, ker jasno ne pove, kdo so tisti starši, ki ne izpolnjujejo
pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje.
30. Načelo pravne varnosti kot eno od načel pravne dr‑
žave iz 2. člena Ustave vsebuje tudi zahtevo, da so predpisi
jasni in določni, tako da je mogoče ugotoviti vsebino in namen
norme. Zahteva po jasnosti in določnosti predpisa ne pomeni,
da morajo biti predpisi taki, da jih ne bi bilo treba razlagati. Upo‑
raba predpisov vedno pomeni njihovo razlago in tako kot vsi
drugi predpisi so tudi zakoni predmet razlage. Z vidika pravne
varnosti pa postane predpis sporen takrat, kadar s pomočjo
pravil o razlagi pravnih norm ne moremo priti do jasne vsebine
predpisa (primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U‑I‑32/02 z
dne 10. 7. 2003, Uradni list RS, št. 73/03, in OdlUS XII, 71).
31. Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji ob‑
vezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z ZZVZZ predpisane po‑
goje. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03,
84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09 in 88/09
– v nadaljevanju Pravila OZZ), ki so bila sprejeta na podlagi
ZZVZZ, v prvem odstavku 6. člena določajo, da pridobi lastnost
zavarovane osebe v obveznem zavarovanju oseba z dnem, ko
so pri njej izpolnjeni pogoji za vključitev v obvezno zavarovanje
po zakonu in pravilih, in jo izgubi z dnem, ko za takšno zava‑
rovanje ne izpolnjuje pogojev. Obveznost za vključitev osebe v
obvezno zdravstveno zavarovanje tako nastane s trenutkom,
ko so izpolnjeni zakonski pogoji. To izhaja tudi iz prvega od‑
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stavka 3. člena Pravil OZZ, ki določa, da imajo pravice iz obve‑
znega zavarovanja osebe, ki izpolnjujejo z zakonom določene
pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca oziroma njegovega
družinskega člana v Republiki Sloveniji, vse te osebe pa morajo
biti obvezno zavarovane pri zavodu.
32. Skladno s 14. členom ZZVZZ in 5. točko 2. člena Pra‑
vil OZZ so zavarovane osebe zavarovanci iz 15. člena ZZVZZ
in družinski člani iz 20. člena tega zakona. ZZVZZ v 15. členu
določa kategorije zavarovancev in pogoje, ki jih morajo ti izpol‑
njevati, da jim je priznana lastnost zavarovane osebe po tem
zakonu. Ker je zdravstveno zavarovanje obvezno, se morajo
starši obvezno zdravstveno zavarovati po ustrezni podlagi iz
15. člena ZZVZZ, za katero izpolnjujejo pogoje. Otroci so skla‑
dno z 20. in 21. členom istega zakona praviloma zavarovani kot
družinski člani po enem od staršev. Kolikor pa ta ne izpolnjuje
oziroma več ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje (po eni od
podlag iz 15. člena ZZVZZ), se z njegovo odjavo iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja odjavi tudi otrok. V tem primeru
otroke, ki izpolnjujejo pogoje iz 24. točke prvega odstavka
15. člena zakona, v zavarovanje prijavi občina, v kateri imajo
prijavljeno stalno prebivališče. Glede na navedeno je besedilo
izpodbijane določbe mogoče razumeti tako, da so starši, ki
ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno
zavarovanje tisti starši, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
lastnosti zavarovane osebe oziroma nimajo statusa zavaro‑
vanca po eni od podlag iz prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.
Do takšne razlage pa je mogoče priti z uporabo jezikovne,
sistematične in logične razlage 24. točke prvega odstavka
15. člena ZZVZZ. Zato izpodbijana ureditev ni v neskladju z
2. členom Ustave.
Ocena ustavnosti pete alineje 2. točke in šeste alineje
3. točke 48. člena ZZVZZ
33. Glede na očitke predlagateljice, da država ob prenosu
nalog iz državne pristojnosti občinam v neskladju z drugim od‑
stavkom 140. člena Ustave ni zagotovila potrebnih sredstev, je
Ustavno sodišče moralo presoditi, ali gre pri obveznostih občin,
določenih v peti alineji 2. točke in šesti alineji 3. točke 48. člena
ZZVZZ, za nove naloge občin, in če gre, ali jih je mogoče opre‑
deliti kot njihove izvirne naloge na podlagi prvega odstavka
140. člena Ustave. Če namreč gre za takšne naloge, izpodbija‑
na ureditev ne prenaša nalog iz državne pristojnosti na občino
in zato ne gre za kršitev drugega odstavka 140. člena Ustave.
Šesta alineja 3. točke 48. člena ZZVZZ
34. Iz obrazložitve predloga ZZVZZ‑K (Poročevalec DZ,
št. 93/08, str. 3) in pojasnil Vlade izhaja, da ZZVZZ v 24. točki
prvega odstavka 15. člena uvaja novo kategorijo zavarovancev,
za katere (do uveljavitve ZZVZZ‑K) ni bilo pravne podlage za
sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Izpodbijana
šesta alineja 3. točke 48. člena ZZVZZ določa, da prispevke za
zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, in sicer
prispevek iz 3. točke 46. člena tega zakona (tj. prispevek za
zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov), za navedeno
kategorijo zavarovancev plačujejo občine. Predlagatelj zakona
pojasnjuje, da je pri ureditvi pravice do zdravstvenega zava‑
rovanja otrok iz 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ
izhajal iz določb Ustave, ki takšnim otrokom zagotavljajo po‑
sebno varstvo države, in določb KOP, ki dajejo otrokom, ki so
začasno ali stalno prikrajšani za svoje družinsko okolje, pravico
do posebnega varstva in pomoči države. ZZVZZ je v šesti aline‑
ji 3. točke 48. člena z določitvijo občin kot zavezank za plačilo
določenih prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja
za obravnavano kategorijo zavarovancev določil novo nalogo
občin. Glede na očitke predlagateljice je zato treba oceniti, ali
je to novo nalogo mogoče uvrstiti med izvirne naloge občin na
podlagi prvega odstavka 140. člena Ustave.
35. Načelo subsidiarnosti kot eno temeljnih načel MELLS
predpostavlja, da javne naloge (po možnosti) izvajajo tiste obla‑
sti, ki so državljanom najbližje (prvi stavek tretjega odstavka
4. člena MELLS). Naloga zakonodajalca je, da, upoštevajoč
to načelo, razmeji in določi pristojnosti države in lokalnih sku‑
pnosti. Pri tem ne sme ravnati v neskladju s prvim odstavkom
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140. člena Ustave, ker bi s tem protiustavno posegel v lokalno
samoupravo. Prvi odstavek 140. člena Ustave določa, da v
pristojnost občine spadajo zadeve, ki jih občina lahko ureja sa‑
mostojno in ki zadevajo samo prebivalce občin. Gre predvsem
za tiste zadeve, ki so pretežno usmerjene v zagotavljanje nor‑
malnih življenjskih potreb in interesov lokalnega prebivalstva
in so kot take opredeljene v 13. členu ZLS. Pri razmejevanju
nalog mora zakonodajalec tako skrbeti, da kot naloge, ki so v
pristojnosti občine, določi le tiste naloge, ki jih je mogoče opre‑
deliti kot naloge lokalnega značaja, ki jih občina lahko opravlja
samostojno in ki zadevajo njene prebivalce.
36. Ustavno sodišče je v odločbi št. U‑I‑98/95 z dne 11. 7.
1996 (Uradni list RS, št. 44/96, in OdlUS V, 118), v kateri je
razčlenilo pomen prvega odstavka 140. člena Ustave, sprejelo
stališče, da izvirnih nalog občin zakonodajalec ne sme oprede‑
liti kot zadeve iz državne pristojnosti, niti ne sme zadev, ki po
navedenih kriterijih sodijo v državno pristojnost, opredeliti kot
lokalne zadeve. Kršitev prvega odstavka 140. člena Ustave bi
bila podana v obeh primerih. V navedeni odločbi je Ustavno
sodišče med drugim zapisalo, da je funkcija občine zadovo‑
ljevanje potreb na ravni lokalne skupnosti in da se te potrebe
med drugim nanašajo tudi na zagotavljanje zdravstvene oskrbe
na primarni ravni, varstva in osnovnega šolanja otrok, osnovne
socialne pomoči in drugih področij življenja, kadar gre za javne
zadeve lokalnega pomena.
37. Navedenim izhodiščem sledi ZLS, ki v 21. členu do‑
loča, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega
pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine
ali so določene z zakonom (seveda v okviru Ustave in zakona
– drugi odstavek 2. člena ZLS). Skrb za primarno zdravstveno
varstvo občanov ZLS v drugi alineji drugega odstavka 13. člena
uvršča med potrebe, ki jih občina mora zagotavljati, da se šteje,
da je sposobna zadovoljevati potrebe in interese prebivalcev
na svojem območju. Temu sledi tudi Zakon o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08 – v nadaljevanju ZFO‑1), ki
med zakonske naloge občin (tj. naloge, ki jih mora občina opra‑
vljati na podlagi zakonov ter v obsegu, določenem z zakoni),
katerih stroški se upoštevajo pri ugotavljanju primerne porabe
občine,8 uvršča tudi naloge za zagotavljanje javnih služb in iz‑
vajanje javnih programov na področju primarnega zdravstvene‑
ga varstva in zdravstvenega zavarovanja (tretja alineja 1. točke
prvega odstavka 11. člena ZFO‑1) ter socialnega varstva. S
tem ZFO‑1 navedene naloge občin uvršča med tiste izvirne ob‑
činske naloge, katerih stroški vplivajo na izračun povprečnine
in posledično na izračun primerne porabe občin.9
38. ZLS in ZFO‑1, ki (med drugim) določata okvir in
podlago za nastanek in delovanje občin ter sistem financiranja
nalog iz občinske pristojnosti, med naloge, ki sodijo na področje
izvirnih pristojnosti občin, uvrščata tudi naloge s področja zago‑
tavljanja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
Med te naloge sodi tudi naloga občin iz šeste alineje 3. točke
48. člena ZZVZZ. Gre torej za nalogo, ki jo je mogoče opredeliti
kot izvirno nalogo občin in zato po presoji Ustavnega sodišča
ni določena v neskladju s prvim odstavkom 140. člena Ustave.
Zato zakonodajalcu pri določitvi sicer nove izvirne naloge občin
ni bilo treba upoštevati drugega odstavka 140. člena Ustave.
Peta alineja 2. točke 48. člena ZZVZZ
39. Peta alineja 2. točke 48. člena ZZVZZ določa, da
prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven
dela, in sicer prispevek iz 2. točke 46. člena tega zakona (tj.
prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih
stroškov, pogrebnino in osmrtnino) za zavarovance iz 25. točke
8 Primerna poraba občine je za posamezno občino za posa‑
mezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za fi‑
nanciranje z zakonom določenih nalog (3. točka 2. člena ZFO-1).
9 Povprečni stroški za financiranje občinskih nalog iz 11. člena
ZFO-1 se skladno z 12. členom ZFO-1 upoštevajo pri izračunu pov‑
prečnine, ki je primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog (2. točka 2. člena ZFO-1), ugotovljen na prebivalca
v državi.
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prvega odstavka 15. člena istega zakona plačujejo zavarovanci
in občine za zavarovance.
40. Obveznost občin, ki se nanaša na financiranje pravi‑
ce do izbire družinskega pomočnika, je bila kot naloga občin
določena s prvim odstavkom 28. člena ZSV‑C.10 Skladno z na‑
vedeno določbo so morale občine za izvajanje te naloge v celoti
zagotavljati potrebna finančna sredstva. Takšna ureditev finan‑
ciranja pravice do izbire družinskega pomočnika je bila predmet
ustavnosodne presoje. Ustavno sodišče je v odločbi št. U‑I‑97/05
z dne 7. 7. 2005 (Uradni list RS, št. 69/05, in OdlUS XIV, 69)
ugotovilo neskladje prvega odstavka 28. člena ZSV‑C s prvim
odstavkom 140. člena Ustave. Presodilo je, da je pri ureditvi
pravice do izbire družinskega pomočnika zakonodajalec določil
nove naloge občin kot njihovo izvirno pristojnost, ne da bi hkrati
ustrezno prilagodil sistem financiranja in omogočil občini, da pri
njenem izvrševanju vsaj soodloča. Upoštevajoč navedeno odloč‑
bo Ustavnega sodišča, so bili s kasneje uveljavljenim Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 105/06 – v nadaljevanju ZSV‑D) občinam zagotovljeni
finančni viri za financiranje te socialnovarstvene pravice in dolo‑
čen način sodelovanja občin v postopku uveljavljanja pravice do
izbire družinskega pomočnika. ZSV‑D je v 38. členu11 prehodnih
in končnih določb uredil tudi prehodni režim financiranja stroškov
za financiranje pravic družinskega pomočnika, in sicer za čas do
sprejetja nove sistemske zakonodaje, ki ureja financiranje občin
(tj. za čas do sprejetja ZFO‑1).12
41. Iz prvega odstavka 18.i člena ZSV izhaja, da imajo
družinski pomočniki pravico do delnega plačila za izgubljeni
dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela
plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s skrajšanim de‑
lovnim časom do polnega. ZSV‑C je v 44. členu prehodnih in
končnih določb določil podlago za obračun prispevkov za soci‑
alno varnost od prejetih plačil družinskih pomočnikov oziroma
določil zavarovanja, v katera je vključen družinski pomočnik,
in to za čas do sprejetja predpisov, ki urejajo posamezno vrsto
zavarovanj. V drugem odstavku 44. člena je ZSV‑C glede zdra‑
vstvenega zavarovanja družinskega pomočnika določil, da je
družinski pomočnik obvezno zdravstveno zavarovan za primer
bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih
storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino
in da ta prispevek plačuje družinski pomočnik. Tretji odstavek
istega člena pa je določil, da se navedeni prispevki plačujejo po
stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za
socialno varnost. Izpodbijana določba je kot plačnika prispevka
za zavarovanje za primer bolezni in poškodb izven dela, in sicer
prispevka iz 2. točke 47. člena ZZVZZ,13 poleg zavarovancev
(tj. družinskega pomočnika) določila tudi občine.
10 Prvi odstavek 28. člena ZSV-C je spremenil do tedaj ve‑
ljavni prvi odstavek 99. člena ZZVZZ, ki ureja področje financiranja
socialnovarstvene dejavnosti iz proračuna občin, in v prvi alineji
določil, da se iz proračuna občin financirajo tudi pravice družin‑
skega pomočnika.
11 Člen 38 ZSV-D določa:
»Do sprejema nove sistemske zakonodaje, ki ureja finan‑
ciranje občin, se občinam, v katerih stroški za financiranje pravic
družinskega pomočnika presegajo 0,35 % primerne porabe, izra‑
čunane za tekoče proračunsko leto skladno z zakonom, ki ureja
financiranje občin, ugotovljena razlika nad tem obsegom po preteku
proračunskega leta zagotovi iz državnega proračuna.
Potrebna sredstva za ta namen se zagotovijo v proračunu
ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.«
12 Kasneje sprejeti ZFO-1 je med zakonske naloge občin
(tj. naloge, ki jih mora občina opravljati na podlagi zakonov ter v
obsegu, določenim z zakoni), katerih stroški se upoštevajo pri ugo‑
tavljanju primerne porabe občin, v prvem odstavku 11. člena med
drugim določil tudi naloge za zagotavljanje javnih služb in izvajanje
javnih programov na področju socialnega varstva (glej tudi točko
40 obrazložitve te odločbe).
13 Skladno z 2. točko 46. člena ZZVZZ se za zavarovanje za
primer bolezni in poškodbe zunaj dela plačuje tudi prispevek za
pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogreb‑
nino in posmrtnino.
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42. Glede na predhodno celovito ureditev pravice do
izbire družinskega pomočnika v ZSV je šlo pri ZZVZZ‑K pred‑
vsem za pravno ureditev položaja kategorije zavarovancev,
ki sodi v pravno področje urejanja predmetnega zakona.14
Izpodbijana peta alineja 2. točke 48. člena ZZVZZ je v veljavni
sistem financiranja pravice do izbire družinskega pomočnika iz
ZSV posegla le v delu, ki se nanaša na določitev zavezancev
za plačilo prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja
družinskih pomočnikov. Z določitvijo občine kot ene od zave‑
zank za plačilo prispevkov družinskih pomočnikov iz 2. točke
46. člena ZZVZZ je zakon razširil obstoječe naloge občin pri
financiranju pravice do izbire družinskega pomočnika. Da gre
za nalogo občin, ki jo je mogoče opredeliti kot nalogo lokalnega
značaja, ki zadeva prebivalce občin, torej nalogo iz njihove
izvirne pristojnosti, je Ustavno sodišče že presodilo v odločbi
št. U‑I‑97/05. Zato izpodbijana ureditev ni v neskladju z drugim
odstavkom 140. člena Ustave.
Ocena ustavnosti 21. točke prvega odstavka 15. člena,
drugega in tretjega odstavka istega člena ZZVZZ ter prvega
odstavka 44. člena ZZVZZ‑K
43. Očitek predlagateljice o nezmožnosti izvajanja uredi‑
tve po 21. točki prvega odstavka 15. člena, drugega in tretjega
odstavka istega člena ZZVZZ ter prvega odstavka 44. člena
ZZVZZ‑K, ker pristojno ministrstvo še ni sprejelo podzakon‑
skega predpisa iz tretjega odstavka 15. člena ZZVZZ, v času
odločanja Ustavnega sodišča ne drži več. Pristojno ministrstvo
je dne 17. 12. 2008 sprejelo Pravilnik o merilih za ugotavljanje
dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v ob‑
vezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju Pravilnik). Ta je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 126/08 z dne 31. 12. 2008,
in je skladno z 8. členom končnih določb začel veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS, tj. 1. 1. 2009.
44. Točka 21 prvega odstavka 15. člena ZZVZZ določa,
da državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova, v
obvezno zavarovanje prijavi občina stalnega prebivališča, če
nimajo nobenih dohodkov oziroma če, kadar živijo sami, njihovi
povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo
50% minimalne plače oziroma če, kadar živijo z ožjimi ali širšimi
družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni
mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih
ne dosegajo 25% minimalne plače, razen kadar ima družinski
član sam ali imajo njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke
oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih
zneskov minimalnega dohodka. Nadalje drugi odstavek istega
člena določa, da se prihranki in premoženje obravnavanih
zavarovancev ugotavljajo v skladu s predpisi s področja so‑
cialnega varstva, ki urejajo denarno socialno pomoč. Skladno
s tretjim odstavkom istega člena pa izpolnjevanje teh pogojev
ugotovi občina, ki osebo prijavi v zavarovanje, in to z odločbo
z veljavnostjo do enega leta. O izdani odločbi občina obvesti
Zavod.
45. Izpodbijanim določbam predlagateljica med drugim
očita neskladje z 2. členom Ustave, ker naj ne bi jasno oprede‑
lile, na kakšen način bodo občine ugotavljale izpolnjevanje po‑
gojev za vključitev zavarovancev iz 21. točke prvega odstavka
15. člena ZZVZZ v obvezno zdravstveno zavarovanje, in ker
naj ne bi jasno določale, ali se pri ugotavljanju višine dohod‑
kov in premoženja te kategorije zavarovancev upoštevajo tudi
dohodki in premoženje njihovih ožjih družinskih članov. Takšne
nejasne določbe naj bi po mnenju predlagateljice kršile tudi
načelo legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave.
14 V obrazložitvi predloga ZZVZZ-K (Poročevalec DZ,
št. 93/08) je predlagatelj zakona pojasnil, da so v spremembe in
dopolnitve zakona vključene tudi uskladitve z novimi predpisi s
področja socialnega varstva. Iz obrazložitve k 6. členu ZZVZZ-K
(ki je dopolnil in spremenil 15. člen ZZVZZ) tako izhaja, da so v
25. točko prvega odstavka 15. člena ZZVZZ uvrščene osebe, ki
jih opredeljujejo kot zavarovance že predpisi o socialnem varstvu,
ter da gre za ureditev kategorije zavarovancev, za katere so bile v
zakonu doslej pomanjkljivosti (str. 29).
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46. Načelo pravne varnosti, kot eno od načel pravne dr‑
žave iz 2. člena Ustave, vsebuje zahtevo, da so predpisi jasni
in določni ter je njihovo vsebino in namen mogoče ugotoviti z
ustaljenimi metodami razlage. Načelo vezanosti izvršilne obla‑
sti na zakon (načelo legalitete iz drugega odstavka 120. člena
Ustave) pa izključuje možnost, da bi izvršilna veja oblasti brez
zakonskih okvirov izvirno urejala vprašanja, ki sodijo na po‑
dročje urejanja zakonodajalca. Zakonske norme morajo zato
izvršilni veji oblasti dajati vsebinsko jasen in zadosten okvir za
njeno delovanje, saj ta s podzakonskimi predpisi, ki so vsebin‑
sko vezani na zakon, ne sme izvirno urejati vprašanj, ki niso
urejena v zakonu.
47. Točka 21 prvega odstavka 15. člena ZZVZZ določa
višino dohodkov, prihrankov oziroma premoženja zavezanca
ter njegovih ožjih in širših družinskih članov, ki živijo z njim v
skupnem gospodinjstvu, do katere je zavarovanec iz te točke
upravičen, da ga občina njegovega stalnega prebivališča prijavi
v obvezno zdravstveno zavarovanje in skladno s četrto alinejo
3. točke 48. člena ZZVZZ zanj krije stroške tega zavarovanja.
Za družinske člane zavarovanca po tej določbi štejejo ose‑
be, ki jih kot družinske člane določa ZZVZZ (prvi odstavek
3. člena Pravilnika). Tudi določbe ZSV, ki urejajo denarno
socialno pomoč in se na podlagi drugega odstavka 15. člena
ZZVZZ uporabljajo za ugotavljanje prihrankov in premoženja
obravnavane kategorije zavarovancev, jasno določajo, da se
v primeru, ko oseba živi v družinski skupnosti, pri ugotavljanju
njenega premoženjskega stanja upoštevajo dohodki, prihranki
in premoženje družine kot celote. Glede na navedeno iz izpod‑
bijanih zakonskih določb jasno izhaja, da se pri ugotavljanju
zavarovančevega premoženjskega položaja upoštevajo tudi
dohodki, prihranki in premoženje njegovih ožjih in širših družin‑
skih članov, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. Do takšne
razlage pa je mogoče priti že z uporabo jezikovne metode raz‑
lage. Zato v tem delu ne gre za neskladje z 2. členom Ustave.
48. Neutemeljen je tudi očitek predlagateljice o tem, da
ni jasno določeno, na kakšen način bodo občine ugotavljale
izpolnjevanje pogojev za vključitev zavarovancev iz 21. točke
prvega odstavka 15. člena ZZVZZ v obvezno zdravstveno
zavarovanje. Skladno s 85. členom ZZVZZ in 4. členom Pravil‑
nika morajo občinski upravni organi postopek, v katerem bodo
preverjali izpolnjevanje pogojev za vključitev te kategorije zava‑
rovancev v obvezno zdravstveno zavarovanje, voditi skladno z
določbami ZUP. Prihranki in premoženje obravnavane katego‑
rije zavarovancev se skladno z drugim odstavkom 15. ZZVZZ
ugotavljajo v skladu določbami 3. poglavja ZSV, ki v členih od
19 do 31.c vsebuje podrobne določbe za ugotavljanje zavaro‑
vančevega premoženjskega položaja, ki je podlaga za ugota‑
vljanje njegove upravičenosti do obveznega zdravstvenega
zavarovanja v breme občine njegovega stalnega prebivališča.
Podrobnejša merila so predpisana s Pravilnikom, izdanim na
podlagi tretjega odstavka 15. člena ZZVZZ. Drugi in tretji od‑
stavek 15. člena ZZVZZ glede načina ugotavljanja prihrankov
in premoženja občanov tako izrecno napotujeta na uporabo
predpisov s področja socialnega varstva, ki urejajo denarno
socialno pomoč, ter na uporabo meril, ki jih določa obravnavani
Pravilnik. Glede na navedeno določa izpodbijana ureditev jasne
pravne okvire, v katerih mora delovati občinski upravni organ
pri ugotavljanju zavarovančevega premoženjskega položaja,
ki je podlaga za ugotavljanje njegove upravičenosti do obve‑
znega zdravstvenega zavarovanja v breme občine njegovega
stalnega prebivališča. Prav tako daje pristojnemu ministrstvu
vsebinsko jasen in zadosten okvir za sprejetje podzakonskega
predpisa iz tretjega odstavka 15. člena ZZVZZ. Zato po presoji
Ustavnega sodišča izpodbijani ureditvi iz razlogov, ki jih navaja
predlagateljica, ni mogoče očitati neskladja z 2. členom in dru‑
gim odstavkom 120. člena Ustave.
B. – III.
49. Finančna avtonomija lokalnih skupnosti je eden od
temeljnih predpogojev uresničevanja njihove lokalne samo‑
uprave. Da je lokalna skupnost zmožna uresničevati skupne
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potrebe in interese prebivalstva na svojem območju, mora
materialna podlaga za njeno delovanje ustrezati nalogam, ki jih
občina dejansko opravlja v okviru svojih pristojnosti. To zahteva
tudi načelo sorazmernosti iz 9. člena MELLS, po katerem mora
med prihodki posamezne občine oziroma viri sredstev ter nji‑
hovimi nalogami obstajati ustrezno razmerje. Le na tem načelu
zagotovljen sistem financiranja občinam zagotavlja finančno
avtonomijo in s tem potrebno samostojnost in neodvisnost
zlasti v razmerju do države.
50. Ustava v členih 140 in 142 predpostavlja ločen sistem
tako za financiranje prenesenih nalog iz državne pristojnosti
kot tudi nalog, ki spadajo med izvirne pristojnosti občin. Zago‑
tavljanje potrebnih sredstev za izvrševanje prenesenih nalog iz
državne pristojnosti je v skladu z drugim odstavkom 140. člena
Ustave v izključni domeni države, potrebna sredstva pa mora
država zagotoviti ob njihovem prenosu. Glede na to, da obve‑
znosti občin, ki izhajajo 21. točke prvega odstavka, drugega
in tretjega odstavka 15. člena ZZVZZ, pete alineje 2. točke
in šeste alineje 3. točke 48. člena istega zakona ter prvega
odstavka 44. člena ZZVZZ‑K, spadajo med izvirne pristojnosti
občin, zakonodajalcu pri urejanju teh obveznosti ni bilo treba
upoštevati določbe drugega odstavka 140. člena Ustave.
51. Načela za zagotavljanje finančnih sredstev za izvrše‑
vanje občinskih nalog, ki skladno s prvim odstavkom 140. člena
Ustave spadajo med izvirne pristojnosti občin, daje 142. člen
Ustave. Ta določa, da se občina financira iz lastnih virov in da
občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo
v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, država v skladu z
zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva.
Določba 142. člena Ustave občinam zagotavlja le tisti obseg
sredstev, ki ga občine potrebujejo za financiranje ugotovlje‑
ne primerne porabe (primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča
št. U‑I‑165/00 z dne 5. 12. 2002, Uradni list RS, št. 119/02,
in OdlUS XI, 247, in odločbo št. U‑I‑24/07 z dne 4. 10. 2007,
Uradni list RS, št. 101/2007, in OdlUS XVI, 74). Sistem financi‑
ranja nalog iz občinske pristojnosti celovito ureja ZFO‑1, ki med
drugim določa tudi način ugotavljanja višine potrebnih sredstev
za izvrševanje izvirnih nalog občin.
52. Ustavno sodišče je v odločbi št. U‑I‑97/05 presodilo, da
iz prvega odstavka 140. člena Ustave izhaja zahteva, po kateri
mora zakonodajalec pri določitvi nalog občin kot njihovih izvirnih
pristojnosti oziroma pri razširitvi obstoječih izvirnih pristojnosti
občin hkrati prilagoditi tudi sistem financiranja, saj morajo biti
finančni viri v sorazmerju z njihovimi pristojnostmi. Tej zahtevi je
sledil kasneje sprejeti ZFO‑1. Ta v drugem odstavku 11. člena
določa, da pred predložitvijo državnega proračuna v Državni zbor
Vlada sklene z reprezentativnimi združenji občin dogovor, s kate‑
rim se določijo povprečni stroški za financiranje nalog iz prvega
odstavka istega člena in na novo z zakonom določenih nalog
občin, ki jih bodo občine začele opravljati v naslednjem prora‑
čunskem letu. Določa tudi, da predlog za sklenitev dogovora v
delu, ki se nanaša na nove naloge, pripravi ministrstvo, pristojno
za področje novih nalog občin. Navedena določba je z določitvijo
zakonske podlage za upoštevanje izkazanih povečanih izdatkov
občin zagotovila mehanizme za ustrezno prilagoditev sistema
financiranja novim nalogam občin iz njihove izvirne pristojnosti.
Določba namreč predpostavlja upoštevanje dejansko povečanih
stroškov, ki so nastali kot posledica določitve novih oziroma raz‑
širitve obstoječih izvirnih nalog občin pri vsakoletnem določanju
višine povprečnine. Pri njenem izračunu je treba upoštevati 11.
in 12. člen ZOF‑1, določi pa jo Državni zbor z zakonom, ki ure‑
ja izvrševanje državnega proračuna (četrti odstavek 12. člena
ZFO‑1). Višina povprečnine nadalje vpliva na izračun obsega
primerne porabe posamezne občine za posamezno proračunsko
obdobje. Z vidika načela sorazmernosti bi bil lahko sporen le tak
izračun povprečnine, ki dejansko povečanih stroškov ne bi ustre‑
zno upošteval, kar bi povzročilo, da ugotovljeni obseg primerne
porabe ne bi več v celoti pokrival izdatkov občin pri uresničeva‑
nju njihovih izvirnih nalog. Država namreč skladno s 142. členom
Ustave zagotavlja posamezni občini sredstva finančne izravnave
le do zneska njene ugotovljene primerne porabe.
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53. Navedbe predlagateljice, da dodaten obseg nalog
občin, ki so jih občine dobile na podlagi izpodbijanih določb
ZZVZZ in ZZVZZ‑K, povečuje njihove izdatke, zaradi česar naj
bi bilo oteženo izvrševanje njihovih izvirnih nalog, je mogoče
razumeti le kot očitek o tem, da povečani obseg nalog ni bil
ustrezno upoštevan pri določanju potrebnega obsega sredstev
za izvrševanje občinskih nalog. Ker pa določanje višine sredstev,
ki občinam omogoča izvrševanje njihovih zakonskih nalog, ni
predmet izpodbijane ureditve, predlagateljica z navedbami, ki se
po vsebini nanašajo na določanje višine materialne podlage za
financiranje primerne porabe občin skladno z določbami zakona,
ki ureja financiranje občin, oziroma zakona, ki ureja izvrševanje
državnega proračuna, neskladja izpodbijanih določb ZZVZZ in
ZZVZZ‑K s 138. in 140. členom Ustave ne more utemeljiti.
C.
54. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice
in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija
Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar in
mag. Jadranka Sovdat. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

2364.

Številka:
Datum:

Odločba o razveljavitvi prvega odstavka
28. člena Zakona o delovnih in socialnih
sodiščih

U-I-65/10-19
20. 5. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za‑
četem z zahtevo Višjega delovnega in socialnega sodišča, na
seji 20. maja 2010

o d l o č i l o:
Prvi odstavek 28. člena Zakona o delovnih in socialnih so‑
diščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) se razveljavi.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj je vložil tri zahteve za oceno ustavnosti
prvega odstavka 28. člena Zakona o delovnih in socialnih
sodiščih (v nadaljevanju ZDSS‑1), ki določa, da sodišče kljub
odgovoru na tožbo tožene stranke proti njej izda zamudno sod‑
bo pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja pravdni postopek,1
če tožena stranka ne pride na poravnalni narok ali na prvi na‑
rok za glavno obravnavo. Predlagatelj se sklicuje na odločbo
Ustavnega sodišča št. U‑I‑164/09 z dne 4. 2. 2010 (Uradni list
RS, št. 12/10), s katero je Ustavno sodišče razveljavilo drugi
odstavek 282. člena ZPP, in povzema njeno vsebino. Meni, da
je bil razveljavljeni drugi odstavek 282. člena ZPP vsebinsko
podoben prvemu odstavku 28. člena ZDSS‑1. Tudi izpodbijana
določba ZDSS‑1 naj bi sankcionirala izostanek z naroka z na‑
menom povečati aktivnost in odgovornost strank ter preprečiti
zavlačevanje oziroma omogočiti zaključek postopka tudi v pri‑
merih neupravičene neudeležbe strank. Predlagatelj opozarja,
1 To je v tem trenutku Zakon o pravdnem postopku (Uradni
list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – v nada‑
ljevanju ZPP).
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da 19. člen ZDSS‑1 v postopku v delovnih in socialnih sporih
določa subsidiarno uporabo določb ZPP. Posebnosti ZDSS‑1
(zlasti 20. člen, ki določa, da je treba ravnati hitro) naj ne bi
pomenile, da je zgolj zaradi zagotavljanja hitrosti postopka
izpodbijana ureditev v skladu z Ustavo. Zato naj bi bilo mo‑
goče tudi zanjo trditi, da ne zagotavlja nobenega dodatnega
koristnega učinka za doseganje ciljev zakonodajalca ter da
pomeni prekomeren poseg v pravico do enakega varstva pravic
iz 22. člena Ustave.
2. Državni zbor Republike Slovenije je odgovoril na prvi
dve zahtevi, ki sta mu bili vročeni (tretje, vsebinsko povsem
enake zahteve, mu Ustavno sodišče ni pošiljalo). Državni zbor
se sklicuje na svoja stališča v zadevi št. U‑I‑164/09 in predla‑
ga, naj Ustavno sodišče ugotovi, da izpodbijana določba ni v
neskladju z Ustavo. Navaja, da se je predlagatelj pri pripravi
ureditve iz 28. člena ZDSS‑1 zgledoval po nemški in avstrijski
procesni zakonodaji in da je njen cilj zagotovitev večje proce‑
sne discipline in aktivnosti strank v delovnih sporih ter pospe‑
šitev postopkov. Ker so tožene stranke v teh sporih predvsem
delodajalci oziroma zavodi, ki so močnejši od tožnikov, naj bi
izpodbijana določba poskušala razumno olajšati položaj šibkej‑
ših strank v postopku.
3. Vlada Republike Slovenije je podala mnenje o zahte‑
vah. Meni, da prvi odstavek 28. člena ZDSS‑1 ni v neskladju z
22. členom Ustave. Vlada poudarja, da je pospešitev postopka
v delovnih in socialnih sporih posebno pomembna zaradi po‑
mena teh sporov za delavce in zavarovance kot tožeče stranke.
Izpodbijana določba naj bi jim zagotavljala lažje in hitrejše uve‑
ljavljanje zahtevkov, poleg tega pa naj sploh ne bi posegala v
človekovo pravico iz 22. člena Ustave, saj je zamudno sodbo
mogoče izdati le pod strogimi, v zakonu določenimi pogoji.
Tožena stranka naj bi imela možnost doseči vrnitev v prejšnje
stanje, če izkaže opravičljiv razlog, zaradi katerega ni mogla
pristopiti na narok. Iz navedenega naj bi sledilo, da izpodbijana
določba utemeljeno zagotavlja večjo procesno disciplino. Vlada
meni, da se tožena stranka ne more sklicevati na kršitev pravi‑
ce do enakega varstva pravic, če sama neodgovorno uporablja
pravice v nasprotju z zakonom. Pri tem Vlada izpostavlja, da se
lahko poravnalnega naroka ali prvega naroka za glavno obrav‑
navo udeleži zgolj pooblaščenec tožene stranke.
B. – I.
4. Ustavno sodišče je zahteve združilo zaradi skupnega
obravnavanja in odločanja. S sklepom št. U‑I‑65/10 z dne 8. 4.
2010 (Uradni list RS, št. 33/10) je na podlagi prvega odstavka
39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) do konč‑
ne odločitve zadržalo izvrševanje prvega odstavka 28. člena
ZDSS‑1.
B. – II.
5. ZDSS‑1 določa pristojnost, organizacijo in sestavo de‑
lovnih in socialnih sodišč kot specializiranih sodišč ter pravila
postopka, po katerih ta sodišča odločajo v delovnih in socialnih
sporih (1. člen ZDSS‑1). V postopku v delovnih in socialnih spo‑
rih se uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, če
ni z ZDSS‑1 določeno drugače (19. člen ZDSS‑1).
6. Člen 28 ZDSS‑1 se v celoti glasi:
»(1) Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno
obravnavo ne pride tožena stranka, sodišče pod pogoji, ki jih
določa zakon, ki ureja pravdni postopek, izda zamudno sodbo,
čeprav je tožena stranka odgovorila na tožbo.
(2) Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno obrav‑
navo ne pride tožeča stranka, se šteje, da je umaknila tožbo.
(3) Če na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno
obravnavo ali na kakšen poznejši narok ne pride nobena stran‑
ka, se narok preloži. Če tudi na naslednji narok ne pride nobena
stranka, se šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila.
(4) Če na kakšen poznejši narok ne pride nobena stranka,
lahko sodišče odloči glede na stanje spisa, če je že opravilo
narok, na katerem so se izvajali dokazi, in je dejansko stanje
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dovolj pojasnjeno. Tako ravna sodišče tudi v primeru, če na
narok ne pride ena stranka, nasprotna stranka pa predlaga
odločitev glede na stanje spisa.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabijo pod po‑
gojem, da je bila stranka pravilno vabljena in da ni izkazala
upravičenih razlogov za izostanek oziroma ni splošno znanih
okoliščin, iz katerih izhaja, da stranka iz upravičenih razlogov
ni mogla priti na narok.
(6) Sodišče stranko v vabilu na narok opozori na posledi‑
ce izostanka z naroka.«
7. Na podlagi izpodbijane določbe2 mora delovno ali so‑
cialno sodišče prve stopnje z zamudno sodbo v celoti ali delno
ugoditi zahtevku tožeče stranke, če so za to izpolnjeni predpisani
zakonski pogoji. Navedeni pogoji so delno urejeni v izpodbijani
določbi in drugih odstavkih 28. člena ZDSS‑1, delno pa jih je
mogoče razbrati iz ZPP. Zamudno sodbo je treba izdati, če to‑
žena stranka kljub pravočasnemu in obrazloženemu3 odgovoru
na tožbo ni prišla na poravnalni narok ali na prvi narok za glavno
obravnavo (prvi odstavek 28. člena ZDSS‑1).4 Izdaja zamudne
sodbe je mogoča le, če se je naroka udeležila tožeča stranka.5
Odkazilo na »pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja pravdni posto‑
pek«, je treba razumeti tako, da kaže na obveznost uporabe pr‑
vega odstavka 318. člena ZPP, ki določa, da je zamudno sodbo
treba izdati, če: (1) je bila toženi stranki pravilno vročena tožba v
odgovor, vendar nanjo ni odgovorila v zakonskem roku;6 (2) ne
gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati;7 (3)
utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja iz dejstev, ki so navede‑
na v tožbi; (4) dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso
v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali z dejstvi, ki
so splošno znana. Poleg navedenega sta pomembna peti in še‑
sti odstavek 28. člena ZDSS‑1. Iz njiju izhaja, da se izpodbijana
določba uporabi pod pogojem, da je bila tožena stranka pravilno
vabljena, v vabilu opozorjena na posledice izostanka z naroka in
ni izkazala upravičenih razlogov za izostanek oziroma ni splošno
znanih okoliščin, iz katerih izhaja, da iz upravičenih razlogov ni
mogla priti na narok.
8. Predlagatelj očita izpodbijani ureditvi, da posega v
pravico tožene stranke do kontradiktornega postopka (22. člen
Ustave). Iz te pravice izhaja, da mora sodišče dati vsaki stran‑
ki možnost, da se izjavi o navedbah in zahtevkih nasprotne
stranke. Stranki mora biti omogočeno, da navaja argumente
za svoja stališča ter da se izjavi tako glede dejanskih kot glede
pravnih vprašanj. Tej pravici ustreza obveznost sodišča, da
pravne in dejanske navedbe stranke vzame na znanje, pretehta
njihovo dopustnost in upoštevnost ter da se do tistih navedb, ki
so dopustne in za odločitev bistvenega pomena, v obrazložitvi
sodbe tudi opredeli.8
9. Izpodbijana določba učinkuje tako, da se štejejo pro‑
cesno pravilno podane navedbe tožene stranke zaradi krivdne
opustitve udeležbe pri drugem procesnem dejanju kot nakna‑
dno nedopustne in jih sodišče pri odločanju ne upošteva in se
2 V ZDSS-1 je umeščena med skupne določbe za postopek
v delovnih in socialnih sporih.
3 Glej opombo št. 4 odločbe št. U-I-164/09.
4 Vsekakor je določbo treba razlagati tako, da izdajo zamudne
sodbe prepreči tudi pristop njenega pooblaščenca.
5 Tako je mogoče sklepati iz primerjave s tretjim odstavkom
28. člena ZDSS-1, ki ureja situacijo, ko se poravnalnega naroka,
prvega naroka za glavno obravnavo ali katerega izmed poznejših
narokov ne udeleži nobena stranka.
6 Kot je Ustavno sodišče že pojasnilo, navedeni pogoj ne
pride v poštev pri izdaji zamudne sodbe na podlagi izpodbijane
določbe.
7 Višje delovno in socialno sodišče je v sklepu št. Psp
920/2005 z dne 16. 2. 2006 odločilo, da v socialnem sporu, ko se
sodi o pravici s področja socialne varnosti, ni podlage za izdajo
bodisi ugoditvene bodisi zavrnilne zamudne sodbe, ker gre za
zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati.
8 Glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-60/03 z dne
4. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 131/03, in OdlUS XII, 93) in št. Up373/97 z dne 22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in OdlUS X,
108).

Št.

47 / 11. 6. 2010 /

Stran

6863

do njih ne opredeljuje. Tako kot je to veljalo za drugi odstavek
282. člena ZPP, namreč tudi izpodbijani prvi odstavek 28. člena
ZDSS‑1 zahteva neupoštevanje pravočasne in pravilno izraže‑
ne procesne aktivnosti tožene stranke (odgovora na tožbo in
morebitnih pripravljalnih vlog), s katero je ta jasno izkazala, da
aktivno nasprotuje zahtevku.9 Iz tega razloga in tudi iz razloga,
ker pomeni odmik od načela poštenega sodnega postopka,10
pomeni izpodbijana določba omejitev pravice do enakega var‑
stva pravic iz 22. člena Ustave.
10. Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic
drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni ustavno‑
sodni presoji je mogoče omejiti človekovo pravico, če je zako‑
nodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev
skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim
izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države
(splošno načelo sorazmernosti). Iz zakonodajnega gradiva,
ki ga je pripravila Vlada, izhaja, da ob sprejemanju ZDSS‑1 ni
bilo nobenega dvoma, da je treba v novi zakon vnesti nekatere
institute, ki bodo omogočili hitrejše in učinkovitejše postopke.
To naj bi bilo povezano z zagotavljanjem pravice do sodnega
varstva v razumnem roku.11 Namen sankcij za izostanek z
naroka naj bi bil zagotoviti večjo procesno disciplino strank v
delovnih in socialnih sporih in s tem pospešitev postopka.12
Predlagatelj zakona je ocenil, da strožja ureditev sankcij za
izostanek z naroka posebej ustreza naravi delovnega in social‑
nega spora, kjer gre za trajna razmerja eksistenčnega pomena,
kjer je potreba po hitrem reševanju sporov izrazita.13 Po oceni
Ustavnega sodišča je cilj pospešitve in povečanja učinkovitosti
postopka ustavno dopusten cilj za omejitev pravice tožene
stranke iz 22. člena Ustave. Gre za cilj, ki je vsebinsko povezan
z varstvom človekovih pravic tožnikov v delovnih in socialnih
sporih (tretji odstavek 15. člena Ustave), zlasti z zagotavljanjem
pravice do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja iz
prvega odstavka 23. člena Ustave.14
11. Ker poseg v pravico do enakega varstva pravic iz
22. člena Ustave toženih strank v delovnih in socialnih sporih
člena zasleduje ustavno dopusten cilj in s tega vidika ni nedo‑
pusten, je treba oceniti še, ali je izpodbijana ureditev v skladu
s splošnim načelom sorazmernosti. Oceno, ali ne gre morda
za prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na podlagi t. i.
strogega testa sorazmernosti v skladu z ustaljeno ustavnoso‑
dno presojo.15
9 Višje delovno in socialno sodišče v sodbi in sklepu št. Pdp
2/2007 z dne 8. 3. 2007: »… je treba poudariti, da če toženec
ne pristopi na narok (poravnalni narok ali prvi narok za glavno
obravnavo), sodišče odgovora na tožbo sploh ne sme upoštevati.
Ravnati mora, kot da toženec ni odgovoril na tožbo. Sodišče v tem
primeru preveri zgolj, ali obstaja pogoj po 318. členu ZPP, ne sme
pa preverjati, ali glede na navedbe iz odgovora na tožbo izhaja,
da so trditve tožnika v tožbi prepričljive ali da verjetno izkazujejo
utemeljenost zahtevka ali kaj podobnega. Če toženec ne pristopi
na poravnalni narok ali prvi narok za glavno obravnavo, njegova
predhodno opravljena procesna dejanja ostanejo brezpredmetna
…«
10 Glej 15. točko obrazložitve odločbe št. U-I-164/09.
11 Predlog Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1),
Poročevalec DZ, št. 87/03, str. 24–25.
12 Prav tam, str. 30.
13 Prav tam, str. 72.
14 Državni zbor sicer v odgovoru na zahtevo navaja, da je
cilj izpodbijane ureditve tudi težnja po zaščiti šibkejše stranke
(delavcev in zavarovancev), ki v postopku praviloma nastopajo kot
tožniki. Ustavno sodišče ni moglo sprejeti, da je navedena vrednota
samostojni cilj prvega odstavka 28. člena ZDSS-1, ker je iz pripra‑
vljalnih gradiv k ZDSS-1 vidno, da je zakonodajalec predvidel, da
se zaščita šibkejših strank s to določbo ne uveljavlja samostojno,
ampak tako, da se bo pospešil postopek v delovnih in socialnih
sporih, kar naj bi pripomoglo k varstvu pravic iz pravnih razmerij
eksistenčnega pomena.
15 Glej odločbo št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003 (Uradni list
RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86); 25. točka obrazložitve.
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12. Ustavno sodišče pri presoji primernosti posega v
človekove pravice ocenjuje, ali je poseg sploh primeren za
dosego ustavno dopustnega cilja omejitve človekove pravice.
Za obravnavani primer je pomembno, da se je Ustavno sodišče
v odločbi št. U‑I‑164/09 že opredelilo do ustavnosti podobne
določbe drugega odstavka 282. člena ZPP. Tudi ta določba je
namreč od sodišč zahtevala izdajo zamudne sodbe, če tože‑
na stranka brez upravičenega razloga ni prišla na poravnalni
narok ali na prvi narok za glavno obravnavo. Ustavno sodišče
jo je razveljavilo prav zato, ker ni bila primerna za doseganje
zakonskih ciljev omejitve pravice iz 22. člena Ustave.
13. Strukturi ZPP in ZDSS‑1 (ki odkazuje na subsidiarno
uporabo ZPP) se ne razlikujeta toliko glede možnosti uporabe
vseh novosti ZPP,16 katerih namen je zagotoviti, da bo procesno
gradivo zbrano čim prej, tako da bo postopek končan že na
prvem naroku, zlasti v zvezi z materialnim procesnim vodstvom
v pisni fazi postopka, ki delno krni pomen glavne obravnave in
ustnega dela postopka.17 Prav tako ni videti razlogov za to, da
bi v pravdnih postopkih v primerjavi z delovnimi in socialnimi
postopki pogosteje prihajalo do situacij, ko neudeležba pravilno
vabljene tožene stranke ne ovira hitrega in učinkovitega zaključ‑
ka postopka.18 Iz navedenega sledi, da ZDSS‑1 sodišču omo‑
goča, da že pred glavno obravnavo zbere procesno gradivo in
pridobi potrebna pojasnila od obeh strank postopka – prav tako
pa mu omogoča, da ob dejanskem upoštevanju večje procesne
aktivnosti tožnika, ki bo pogosto vplivala na izid postopka, pri‑
merno sankcionira toženo stranko, ki kljub pravilnemu vabljenju
ne pride na prvi narok za glavno obravnavo.19 Tudi za »prisilno«
udeležbo na poravnalnem naroku, ki se ga tožena stranka ude‑
leži le iz strahu pred izdajo zamudne sodbe, veljajo enake trditve
glede njene (ne)učinkovitosti, kot jih je Ustavno sodišče podalo
v odločbi št. U‑I‑164/09. Prvi odstavek 28. člena ZDSS‑1 nima
nobenega dodatnega koristnega učinka na doseganje ciljev
učinkovitosti, hitrosti, ekonomičnosti in koncentracije postopka v
delovnih in socialnih sporih, ki bi presegal tisto, kar sicer zago‑
tavljajo že druge določbe ZDSS‑1 in ZPP. Izpodbijana omejitev
človekove pravice tožene stranke do kontradiktornega postop‑
ka ni primerna za doseganje ciljev iz 10. točke obrazložitve te
odločbe. Zato razlogi, ki so narekovali razveljavitev drugega
odstavka 282. člena ZPP v odločbi št. U‑I‑164/09, narekujejo tudi
ugotovitev o protiustavnosti prvega odstavka 28. člena ZDSS‑1.
Izpodbijana zakonska ureditev pomeni nedopusten poseg v
pravico tožene stranke do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave in je zato z njo v neskladju. Ustavno sodišče je prvi od‑
stavek 28. člena ZDSS‑1 razveljavilo.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. člena ZUstS ter druge alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja
Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramber‑
ger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka
Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti
trem. Proti so glasovali sodnica Klampfer ter sodnika Mozetič
in Tratnik.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
16 Uveljavljenih z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 45/08 – ZPP-D).
17 Glej 19. in 20. točko obrazložitve odločbe št. U-I-164/09.
18 O tem Ustavno sodišče podrobneje v 21. točki obrazložitve
odločbe št. U-I-164/09.
19 Če tožena stranka (običajno delodajalec ali zavod soci‑
alnega zavarovanja) poleg tega, da se ne udeleži naroka, brez
utemeljenega razloga odreka predložitev dokazno pomembne listi‑
ne, mora delovno ali socialno sodišče ravnati po petem odstavku
227. člena ZPP.
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Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Up-1850/08-31
5. 5. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopkih odločanja o ustavnih pri‑
tožbah mag. Boštjana Rejca, Ljubljana, Boruta Bernika Bogata‑
ja, Škofja Loka, ter Zavoda IPF, Ljubljana, in ZAMP – Združenja
avtorjev Slovenije, Ljubljana, ki ju zastopa Jože Ilc, odvetnik v
Ljubljani, na seji 5. maja 2010

o d l o č i l o:
Ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up
72/2008 z dne 18. 4. 2008 in sklep Vrhovnega sodišča št. I Up
336/2008 z dne 17. 7. 2008 se zavrneta.

Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitve, s katerimi je Uprav‑
no sodišče zavrglo tožbe pritožnikov zoper sklep Ministra za go‑
spodarstvo št. 542‑2/2007‑15 z dne 3. 1. 2008. S tem sklepom
je Minister za gospodarstvo (v nadaljevanju Minister) na podlagi
157.f člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list
RS, št. 21/95 in nasl. – v nadaljevanju ZASP) imenoval predse‑
dnico in člane Sveta za avtorsko pravo (v nadaljevanju Svet) in
hkrati odločil, da preneha veljati sklep o imenovanju članov Sveta
z dne 5. 10. 2007, s katerim sta bila za člana Sveta na predlog
pritožnic, kolektivnih organizacij Zavoda IPF in ZAMP – Združe‑
nja avtorjev Slovenije, imenovana pritožnika mag. Boštjan Rejc
in Borut Bernik Bogataj. Odločitvi Vrhovnega sodišča temeljita
na stališču, da sklep Ministra ni akt, ki se v skladu z Zakonom
o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 – v nadaljevanju
ZUS‑1) lahko izpodbija v upravnem sporu.
2. Pritožniki zatrjujejo kršitev 2., 14., 15., 21., 22., 23.,
25. in 157. člena Ustave ter 6., 11., 13., 14. in 17. člena Konven‑
cije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni
list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Navajajo,
da je sklep Ministra upravni akt, zoper katerega je zagotovljeno
sodno varstvo v upravnem sporu. Zatrjujejo, da pri imenovanju
in razrešitvi članov Sveta Minister nima diskrecijske pravice, ker
takšne pravice ZASP ne določa. Po ZASP naj bi Minister ne
imel niti pooblastila za razrešitev članov Sveta. Tudi če bi ZASP
dovoljeval razrešitev, bi po stališču iz odločbe Ustavnega sodi‑
šča št. U‑I‑90/05 z dne 7. 7. 2005 (Uradni list RS, št. 75/05, in
OdlUS XIV, 66) moralo biti o razrešitvi odločeno z odločbo, to je
s posamičnim aktom javnopravne narave, zoper katerega je po
prvem odstavku 157. člena Ustave zagotovljeno sodno varstvo
v upravnem sporu. Ker naj bi ZASP jasno določal, kdaj lahko Mi‑
nister zavrne predlaganega kandidata, naj bi politična diskrecija
sploh ne bila mogoča. Da diskrecija ni neomejena, naj bi izhajalo
tudi iz odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice. Mi‑
nister bi moral navesti razloge za razrešitev pritožnikov, članov
(prvega) Sveta, ki so bili imenovani s sklepom z dne 5. 10. 2007,
in pojasniti, zakaj pritožnici, kolektivni organizaciji, nista imeli
možnosti predlaganja kandidatov. Ker tega ni storil, naj bi bili
kršeni pravica do zakonitega postopka in pravica do učinkovi‑
tega sodnega varstva. Vrhovno sodišče bi se moralo opredeliti
do tožbenih zatrjevanj, da so bile s sklepom Ministra kršene
njihove človekove pravice in temeljne svoboščine, in obrazložiti
odstop od sodne prakse, da lahko z imenovanjem prizadeta
stranka sproži upravni spor (sodbe št. I Uv 43/95, št. U 6/2004,
št. U 1074/2006 in št. U 739/2006). Opisujejo nepravilnosti
pri kandidiranju oziroma zatrjujejo, da kandidacijski postopek
sploh ni bil izveden. Navajajo, da bi Vrhovno sodišče moralo pri

Uradni list Republike Slovenije
ugotavljanju dejanskega stanja v zvezi z učinkovanjem sklepa o
imenovanju (prvega) Sveta z dne 5. 10. 2007 spoštovati načelo
kontradiktornosti in dati strankam možnost izjave. Ugotovitev
Vrhovnega sodišča, da sklep o imenovanju (prvega) Sveta z dne
5. 10. 2007 pravno ne učinkuje, ker naj bi ga sprejel generalni
sekretar, ki je sklep samo podpisal po pooblastilu Ministra, naj bi
bila nelogična in v nasprotju z listinami. Vrhovnemu sodišču še
očitajo, da je pri odločanju sodeloval sodnik, za katerega naj bi
obstajale okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti,
ker sta sodnik in eden od novo imenovanih članov Sveta sode‑
lovala v oddaji »Zvezde pojejo«.
3. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up‑1850/08
z dne 23. 6. 2009 ustavni pritožbi sprejelo v obravnavo. V
skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem so‑
dišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
– v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo
Vrhovno sodišče.
4. V skladu z drugim odstavkom 56. člena ZUstS je
Ustavno sodišče ustavni pritožbi poslalo v odgovor Ministru,
ki zavrača vse očitke pritožnikov in meni, da zatrjevane kršitve
človekovih pravic in temeljnih svoboščin niso podane. Pou‑
darja, da imenovanje predsednika in članov Sveta ni upravna
zadeva, temveč akt politične diskrecije, in podaja svojo razlago
določb ZASP. Pojasnjuje, da so bili predsednik in člani Sveta
imenovani v skladu s 157.f členom ZASP in kakšen je bil potek
konkretnega postopka imenovanja. Navaja, da so na javni
poziv Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v
nadaljevanju Urad) kolektivne organizacije predlagale sedem
kandidatov, od katerih dva nista izpolnjevala pogojev, reprezen‑
tativna združenja uporabnikov pa štiri kandidate. Urad je vse
kolektivne organizacije in reprezentativna združenja pozval,
naj izmed predlaganih kandidatov predlagajo dva, ki uživata
podporo vseh kolektivnih organizacij, in dva, ki uživata podporo
vseh reprezentativnih združenj uporabnikov, vendar skupni
kandidati niso bili predlagani. Zatrjuje, da so bili za člane Sveta
imenovani kandidati, ki so jih predlagali upravičeni predlagatelji,
in pritrjuje ugotovitvi Vrhovnega sodišča, da sklep o imenovanju
(prvega) Sveta z dne 5. 10. 2007 pravno ne učinkuje. Ustavne‑
mu sodišču predlaga, naj ustavni pritožbi zavrne.
5. Odgovor Ministra je bil poslan pritožnikom. O odgovoru
se je izjavil pritožnik mag. Boštjan Rejc, ki prereka navedbe
Ministra in zatrjuje, da je bilo s sklepom Ministra poseženo v
njegove pravice. Poudarja, da v obravnavanem primeru ne gre
za politično diskrecijo, in se sklicuje na razloge, ki jih je navedel
v ustavni pritožbi.
B.
6. Ustavno sodišče pri obravnavanju zatrjevanih kršitev
človekovih pravic presoja navedbe, nanašajoče se na akt, ki je
predmet ustavne pritožbe. V obravnavanem primeru sta predmet
ustavnih pritožb procesni odločitvi o dopustnosti upravnega spo‑
ra. Po nosilnem stališču Vrhovnega sodišča s sklepom Ministra,
ki je utemeljen na politični diskreciji, ni odločeno o materialni
pravici, obveznosti ali pravni koristi katerega od pritožnikov, saj
biti izbran oziroma član Sveta ni materialnopravno upravičenje,
kolektivne organizacije pa imajo po ZASP zgolj pravico predla‑
gati člane. Zato predmet preizkusa niso očitki, ki se nanašajo na
postopek imenovanja članov Sveta. Ustavno sodišče je na očitke
o kršitvah določb EKČP, ki se vsebinsko pokrivajo z določbami
Ustave, odgovorilo znotraj odgovorov na očitke o kršitvah člove‑
kovih pravic in temeljnih svoboščin. Glede na navedbe v ustavnih
pritožbah je odločitvi Vrhovnega sodišča preizkusilo z vidika skla‑
dnosti z 22. členom in s prvim odstavkom 23. člena Ustave.
7. Pritožniki zatrjujejo, da je sklep Ministra upravni akt,
zoper katerega je dopusten upravni spor o zakonitosti dokonč‑
nega posamičnega akta. Zatrjujejo torej, da ima sklep Ministra
naravo upravnega akta iz drugega odstavka 2. člena ZUS‑1. Po
tem členu je upravni akt upravna odločba in drug javnopravni,
enostranski posamični akt, izdan v okviru izvrševanja upravne
funkcije, s katerim je organ odločil o pravici, obveznosti ali
pravni koristi posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki
je lahko stranka v postopku izdaje akta.
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8. Pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka
23. člena Ustave zagotavlja vsakomur, da o njegovih pra‑
vicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepo‑
trebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z
zakonom ustanovljeno sodišče. Ustava v tretjem odstavku
120. člena še posebej zagotavlja sodno varstvo pravic in za‑
konitih interesov državljanov in organizacij proti odločitvam
in dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblastil;
uresničevanje pravice do sodnega varstva v primerih, v
katerih ni z zakonom predvideno drugo sodno varstvo, pa
se zagotavlja z institutom upravnega spora iz 157. člena
Ustave.1 Prvi odstavek 157. člena Ustave, ki vzpostavlja
upravno sodno kontrolo zakonitosti upravnih aktov,2 oprede‑
ljuje upravni spor kot sodno kontrolo zakonitosti dokončnih
posamičnih aktov, s katerimi državni organi, organi lokalnih
skupnosti in nosilci javnih pooblastil odločajo o pravicah ali
o obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organiza‑
cij. Ustava v prvem odstavku 157. člena zagotavlja varstvo
zakonitosti (med drugim) le, če gre za tak dokončen posa‑
mični akt, ki vsebuje odločitev o pravici, obveznosti ali pravni
koristi posameznika ali organizacije.3 Ker je za pravico do
sodnega varstva bistveno, da zagotavlja vsakomur varstvo
njemu lastnih pravic in pravnih koristi, upravni spor o zako‑
nitosti dokončnih posamičnih aktov ni dopusten v zadevi, ko
predpisi tožniku lastnih pravic ali pravnih interesov sploh ne
podeljujejo.4 Ustava torej zagotavlja posamezniku, da lahko
v upravnem sporu kot sodnem postopku varstva njegovih
pravic v razmerju do nosilcev oblasti uveljavi njihovo pravno
varstvo. Pomen ustavne pravice do sodnega varstva iz pr‑
vega odstavka 23. člena v povezavi s 157. členom Ustave
zato ni v (ne)dopustnosti izpodbijanja določene vrste aktov,
temveč v učinkovitem varstvu pravno zavarovanega položaja
posameznika. Z vidika pravice do sodnega varstva je zato
utemeljeno pravno stališče, da v upravnem sporu o zakoni‑
tosti dokončnih posamičnih aktov ni dopustno izpodbijati po‑
samičnega akta, ki ne vsebuje odločitve o pravici, obveznosti
ali pravni koristi tožnika.
9. Na področju javnega prava je mogoče ugotoviti, da zara‑
di zasledovanja javnih interesov s strani države pogosto nastopi
določena posebnost pravnih razmerij, in sicer tedaj, ko dolžnosti
države ni mogoče najti ekvivalenta v upravičenju posameznega
subjekta. V tem se javnopravna razmerja bistveno razlikujejo od
obligacijskih razmerij civilnega prava. Tudi na področju javnega
prava si je sicer nemogoče predstavljati pravico posameznika,
ki ne bi imela korelata v obveznosti države ali drugega nosilca
oblasti, vendar pa so s predpisi pogosto predpisane dolžnosti
države, ki nimajo odraza v pravici posamezne pravne ali fizične
osebe. Takšna situacija je pogosta tedaj, ko sta državnemu orga‑
nu z javnopravno normo naložena obveznost zasledovanja do‑
ločenih javnih interesov in način tega uresničevanja, vendar pa
posamezniku ni podeljeno upravičenje, da od državnega organa
pred sodiščem zahteva, naj to svojo obveznost izpolni, čeprav bi
morda slednjemu prinesla določene koristi. V takem primeru torej
ne moremo govoriti o pravici ali pravno varovanemu interesu
posameznika, temveč zgolj o refleksnih učinkih pravne norme,
torej o pravnem refleksu.5 Tako se na področju javnega prava pri
obravnavi določenih predpisanih obveznosti upravnih organov
vselej pojavi tudi dolžnost presoje, ali je na podlagi takega pred‑
1 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-23/95 z dne 16. 11. 1995
(OdlUS IV, 137).
2 T. Jerovšek v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 1055.
3 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-23/95.
4 Javna pravica in pravni interes po svoji vsebini pomenita
upravičenje posameznika proti državi oziroma drugemu nosilcu
državne oblasti, na podlagi katerega lahko posameznik terja dolo‑
čeno ravnanje v svojo korist (E. Kerševan, Uprava in sodni nadzor,
Pravna fakulteta, Ljubljana 2004, str. 81).
5 Navedeno delo, str. 77 in nasl.
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pisa posamezniku podeljena pravica ali pravno varovan interes,
ki ga lahko posledično uveljavlja in varuje v upravnem sporu ali
drugem postopku sodnega varstva.
10. Pri presoji, ali določen predpis, ki ureja delovanje uprav‑
nega organa, podeljuje posamezniku pravico oziroma pravno
varovan interes ali ne, je treba ugotoviti, ali je bil namen zako‑
nodajalca, da z navedeno normo varuje prav tega določenega
posameznika, ki bi si lahko z uveljavljanjem sodnega varstva
izboljšal svoj pravni položaj.6 Navedeni namen je mogoče ugo‑
tavljati tako na podlagi splošnih metod pravne razlage kot tudi
glede na morebitne možne posledice, ki bi jih uspeh v sodnem
sporu lahko imel za tožnika. Če zakonodajalec posamezniku
s takim predpisom pravice ali pravno varovanega interesa ni
podelil, potem tudi ni kršen 23. člen Ustave, če posamezniku ni
podeljena možnost izpodbijanja določenega posamičnega akta,
ki je bil izdan na podlagi tega predpisa, saj tožnik s tožbo zoper
tak akt ne varuje svojih pravic, obveznosti ali pravnih koristi.
Temu ustreza tudi zakonska ureditev upravnega spora v ZUS‑1,
ki v 2. členu določa, da »v upravnem sporu odloča sodišče o za‑
konitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni
položaj tožnice oziroma tožnika«, čemur sledi tudi opredelitev
pojma upravnega akta v drugem odstavku 2. člena ZUS‑1.7
11. V obravnavani zadevi je za presojo, ali je sodišče
poseglo v pravico do sodnega varstva po prvem odstavku
23. člena Ustave, torej odločilno vprašanje obstoja pravice ali
pravno varovanega interesa posameznika v upoštevnih določ‑
bah ZASP. Zato je pomembna presoja vsebine 157.e in 157.f
člena ZASP. Člen 157.e ZASP določa, da je Svet strokovni,
neodvisni in nepristranski organ, ki ima pristojnosti pri kolektiv‑
nem upravljanju avtorske in sorodnih pravic: 1. določa primerno
tarifo za uporabo avtorskih del; 2. odloča o drugem spornem
vprašanju v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma; in 3. pre‑
verja, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami
tega zakona. V Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah8 je pojasnjeno, da Svet
ni državni organ, ampak telo, ki je specializirano za izvensodno
reševanje sporov med kolektivnimi organizacijami in reprezen‑
tativnimi združenji uporabnikov. Določbe o postopku imeno‑
vanja in pogojih, ki jih mora izpolnjevati član Sveta, vsebuje
samo 157.f člen ZASP (Organizacija Sveta).9 ZASP izrecno ne
6 Pomen ugotovitve obstoja pravno varovanega položaja
posameznika na področju javnega prava poznajo mnoge evropske
pravne ureditve, tako v Zvezni republiki Nemčiji glej npr. H.-J. Drie‑
haus, R. Pietzner, Einführung in das Allgemeine Verwaltungsrecht,
Beck, München 1996, str. 49, in K. Stern, Verwaltungsprozessuale
Probleme in der öffentlich-rechtlichen Arbeit, Beck, München 2000,
str. 200.
7 Drugi odstavek 2. člena ZUS-1 določa: »Upravni akt po tem
zakonu je upravna odločba in drug javnopravni, enostranski, obla‑
stveni posamični akt, izdan v okviru izvrševanja upravne funkcije,
s katerim je organ odločil o pravici, obveznosti ali pravni koristi
posameznika, pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v
postopku izdaje akta.«
8 Poročevalec DZ, št. 121/06, str. 5.
9 Člen 157.f ZASP (Organizacija Sveta) se glasi:
»(1) Svet sestavljajo predsednik in štirje člani.
(2) Predsednik Sveta mora izpolnjevati pogoje za okrožnega
sodnika po zakonu, ki ureja sodniško službo, člani Sveta morajo
imeti univerzitetno izobrazbo, vsaj pet let delovnih izkušenj in zna‑
nje vsaj enega tujega jezika, vsi člani Sveta morajo imeti znanje iz
avtorskega prava.
(3) Po dva člana Sveta predlagajo kolektivne organizacije in
reprezentativna združenja uporabnikov, predsednika pa pristojni
organ. Predsednika in člane imenuje Minister. Minister lahko zavrne
imenovanje predlaganega člana Sveta, če predlagani član ne izpol‑
njuje v drugem odstavku tega člena navedenih pogojev.
(4) Pristojni organ (Urad) objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije javni poziv kolektivnim organizacijam in reprezentativnim
združenjem uporabnikov, da v treh mesecih predlagajo svoja člana
Sveta.
(5) Če kolektivne organizacije ali reprezentativna združenja
uporabnikov ne ravnajo po tretjem in četrtem odstavku tega člena,
predlaga manjkajočega člana pristojni organ (Urad).«
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določa sodnega varstva proti aktu o imenovanju člana Sveta
in nima določb o trajanju mandata ter načinu prenehanja ime‑
novanja, zato je treba presoditi, ali iz vsebine navedenih norm
ZASP izhaja namen zakonodajalca, da določi pravico ali pravno
varovan interes posameznika, ki bi bil posledično tudi varovan v
postopku upravnega spora. S tem je odgovorjeno tudi na vpra‑
šanje, ali je akt ministra, izdan na podlagi navedenih določb
ZASP, upravni akt ali ne.
12. Z nobeno od uveljavljenih metod razlage navedenih
določb ZASP ni mogoče ugotoviti, da bi bil namen zakonoda‑
jalca, da zavaruje pravni položaj določenega posameznika v
navedenih postopkih. V navedenih normah ni mogoče zasle‑
diti nobene pravice posameznega kandidata do imenovanja
za člana Sveta, prav tako pa tudi ni mogoče šteti, da bi bil v
teh normah varovan kateri od drugih interesov posamezni‑
kov, ki bi želeli biti imenovani za člana Sveta. Tudi iz zakon‑
sko določenega predlagateljstva kolektivnih organizacij in
reprezentativnih združenj uporabnikov ni mogoče ugotoviti,
da bi bil namen zakonodajalca, da bi prav njim podelil s
tem pravico do imenovanja z njihove strani predlaganega
kandidata, ki bi jo bilo mogoče varovati pred sodiščem.
Splošni pravni nadzor nad zakonitostjo aktov ministra pa se
ne more uresničevati s tožbami posameznikov in organizacij
v upravnem sporu, če s tožbo ne varujejo svojih pravic ali
pravnih koristi. Iz navedenih določb ZASP tako izvirajo zgolj
pravila in dolžnosti, ki zavezujejo ministra pri sprejemanju
navedenega akta, vendar pa, kot je bilo navedeno, iz teh
norm ne izvirajo tudi javnopravna upravičenja posameznih
subjektov, ki bi lahko sodno varovali svoj položaj, saj ne
gre za odločitve o njihovih pravicah, obveznostih ali pravno
varovanih koristih. Temu ustreza tudi presoja na podlagi
ZUS‑1: za ugotovitev, ali je posamezna odločitev upravni
akt ali ne, je treba uporabiti dva temeljna pogoja, ki izhajata
iz drugega odstavka 2. člena ZUS‑1: 1. formalno so to tisti
akti, ki jih izdajajo državni organi, organi lokalnih skupnosti
oziroma nosilci javnih pooblastil, 2. materialno pa so to tisti
akti, ki vsebujejo vsebinsko odločitev o materialnopravno
določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika,
pravne osebe ali druge osebe, ki je lahko stranka v postopku
izdaje akta, in s tem posegajo v pravni položaj tožnika.10
Ker z aktom Ministra ni bilo odločeno o materialnopravno
določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi, ki bi posegala v
pravni položaj določenega subjekta kot tožnika, akt Ministra
ni upravni akt v smislu ZUS‑1. Očitek pritožnikov o kršitvi
pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave je v tem delu
zato neutemeljen.
13. Pravica iz 22. člena Ustave (ki je v sodnih postopkih
poseben izraz načela enakosti pred zakonom iz drugega od‑
stavka 14. člena Ustave) zagotavlja ustavna procesna jamstva.
Kršitev te pravice bi lahko pomenila odločitev, ki bi bila tako
očitno napačna in brez razumne pravne obrazložitve, da bi jo
bilo mogoče označiti za samovoljno oziroma arbitrarno. Oceno
arbitrarnega ravnanja bi Ustavno sodišče lahko izreklo le, če
sodišče svoje odločitve sploh ne bi utemeljilo s pravnimi argu‑
menti, tako da bi bilo mogoče sklepati, da sodišče ni odločilo
na podlagi zakona, temveč na podlagi kriterijev, ki pri sojenju
ne bi smeli priti v poštev, ali ko so argumenti sodišča že na
prvi pogled tako nerazumni, da po nobeni od mogočih razlag
zakona ne pridejo v poštev, in je zato odločitev sodišča očitno
napačna.11 Za tak primer pa v obravnavani zadevi ne gre. Če‑
prav so določbe ZASP o organizaciji Sveta skope, je Vrhovno
sodišče razumno in zadostno obrazložilo, katere okoliščine so
bile bistvene za presojo, da sklep Ministra ne ustreza pojmu
10 E. Kerševan v: J. Breznik, E. Kerševan (red.), Zakon o
upravnem sporu s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2008,
str. 31.
11 Tako Ustavno sodišče med drugim v sklepu št. Up-464/01
z dne 15. 12. 2003 ter v odločbi št. Up-572/06 z dne 8. 11. 2007
(Uradni list RS, št. 107/07, in OdlUS XVI, 112).
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upravnega akta iz drugega odstavka 2. člena ZUS‑1. Pritožniki
sicer zatrjujejo nasprotno, ne navajajo pa okoliščin, ki bi lahko
utemeljile materialnopravno upravičenje, ki bi ga bilo treba so‑
dno varovati v upravnem sporu. Zgolj nestrinjanje z odločitvijo
sodišča pa samo po sebi ne zadostuje za sklep o kršitvi ustav‑
ne pravice. Sklicevanje na tretji odstavek 157.f člena ZASP
za obravnavani primer ni bistveno, saj ureja ta določba zgolj
dolžno ravnanje Ministra pri izbiri oziroma imenovanju kandi‑
datov, ki so za člane Sveta bili predlagani na način iz prvega
stavka tretjega odstavka 157.f člena ZASP. Ker izpodbijanima
odločitvama Vrhovnega sodišča ni mogoče očitati samovoljno‑
sti oziroma očitne napačnosti, je v tem delu očitek pritožnikov
o kršitvi 22. člena Ustave neutemeljen.
14. Ustavnemu sodišču se ni bilo treba opredeliti do zatrje‑
vane očitne napačnosti stališča o politični diskreciji. Ker odloči‑
tve Vrhovnega sodišča temeljijo na ugotovitvi, da sklep Ministra
ni upravni akt v smislu drugega odstavka 2. člena ZUS‑1, ta
zatrjevanja niso bistvena za odločitev. Tudi če v obravnavanem
primeru ne gre za akt politične diskrecije, kot trdijo pritožniki,
to ne izkazuje, da ima sklep Ministra naravo upravnega akta.
Člen 3 ZUS‑112 namreč vsebuje negativno opredelitev pojma
upravnega akta in je zgolj pojasnilne narave.
15. Z vidika pravice iz 22. člena Ustave bi lahko bili upo‑
števni očitki, da se Vrhovno sodišče ni opredelilo do zatrjevanih
kršitev človekovih pravic, vendar takšni očitki niso utemeljeni.
Pritožniki namreč očitajo Vrhovnemu sodišču, da se ni opredeli‑
lo do tožbenih navedb, ki se nanašajo na postopek imenovanja
članov Sveta. Do teh tožbenih navedb se Vrhovno sodišče ni
bilo dolžno opredeliti, ker tožbe pritožnikov ni presojalo po
vsebini.
16. Z vidika pravice iz 22. člena Ustave bi lahko bili upo‑
števni očitki, da Vrhovno sodišče ni obrazložilo, zakaj odstopa
od ustaljene sodne prakse. Iz pravice do enakega varstva pra‑
vic po 22. členu Ustave med drugim namreč izhaja, da sodišče
ne sme samovoljno oziroma arbitrarno odstopiti od ustaljene
sodne prakse. Za utemeljitev obstoja kršitve te pravice mora
pritožnik izkazati troje: da o nekem vprašanju že obstaja enotna
sodna praksa, da odločitev v njegovem istovrstnem primeru od
te prakse odstopa in da je ta odstop arbitraren, torej da sodišče
zanj ni navedlo razumnih pravnih argumentov.13 Za tak primer
pa v obravnavani zadevi ne gre.
17. Pritožniki se sklicujejo na odločitve Vrhovnega sodišča
št. I Uv 43/95 z dne 15. 4. 1998, št. U 6/2004 z dne 9. 7. 2004
in št. U 1074/2006 ter Upravnega sodišča št. U 739/2006 z dne
12. 4. 2006, vendar kažejo že navedbe iz ustavne pritožbe,
da ne gre za istovrstne primere. Zato s sklicevanjem nanje ni
mogoče utemeljiti zatrjevanega odstopa od ustaljene sodne
prakse.
18. Tudi pri odločbi Ustavnega sodišča št. U‑I‑90/05, iz
katere naj bi izhajalo, da morajo biti odločbe o razrešitvi obra‑
zložene, in odločbi Ustavnega sodišča št. Up‑679/06, U‑I‑20/07
z dne 10. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI,
109), s katero naj bi bil izoblikovan minimalni standard obra‑
zložitve, ne gre za istovrstne primere. V zadevi št. U‑I‑90/05 je
Ustavno sodišče presojalo Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 23/05 – ZJU‑A),
v zadevi št. Up‑679/06, U‑I‑20/07 pa Zakon o sodiščih (Uradni
list RS, št. 19/94 in nasl. – ZS). Stališč, ki jih je zavzelo v zvezi
z razrešitvijo položajnih uradnikov in imenovanjem predsednika
sodišča, zato ni mogoče prenesti na obravnavani primer.
19. Neutemeljen je očitek, da obstajajo okoliščine, ki
vzbujajo dvom o nepristranskosti sodnika, ki je sodeloval pri od‑
12 Člen 3 ZUS-1 se glasi: »Upravni akti niso tiste odločitve,
ki jih nosilci zakonodajne in sodne veje oblasti sprejemajo za iz‑
vrševanje svojih ustavnih pristojnosti, in tisti akti, ki jih sprejemajo
nosilci izvršilne veje oblasti in so utemeljeni na politični diskreciji,
podeljeni na podlagi ustavnih in zakonskih pooblastil.«
13 Tako Ustavno sodišče na primer že v odločbah št. Up2512/06 z dne 18. 6. 2009 (Uradni list št. 57/09) in št. Up-1802/08
z dne 16. 12. 2009 (Uradni list RS, št. 5/10).
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ločanju Vrhovnega sodišča. S tem očitkom pritožniki zatrjujejo
kršitev pravice do nepristranskega sojenja iz prvega odstavka
23. člena Ustave. Iz te pravice med drugim izhaja zahteva, da
sodnik s stranko ali s spornim predmetom ne sme biti povezan
tako, da bi to lahko povzročilo upravičen dvom, da sodnik v
sporu ne bi odločil objektivno, nepristransko in z izključnim
upoštevanjem pravnih kriterijev.
20. Pritožniki navajajo, da vrhovni sodnik Vasilij Polič, ki je
kot član sodnega senata odločil v zadevi, in Patrik Greblo, ki je bil
s sklepom Ministra imenovan za novega člana Sveta, sodelujeta
v oddaji RTV Slovenija »Zvezde pojejo«. Po njihovem mnenju
naj bi se zaradi tega zastavljalo resno vprašanje nepristranskosti
in neodvisnosti sodnikov, ki so odločali v zadevi. Po oceni Ustav‑
nega sodišča navedena okoliščina sama po sebi ni takšna, ki bi
pri razumnem človeku vzbudila resen dvom o nepristranskosti
vrhovnega sodnika, oziroma takšna, ki bi dopustila dvom o
nepristranskosti sodišča, ne le v očeh pritožnikov, temveč tudi
objektivno. Zato očitek o kršitvi pravice do nepristranskega soje‑
nja iz prvega odstavka 23. člena Ustave ni utemeljen.
C.
21. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože
Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Mar‑
ta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav
Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

2366.

Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-960/09-14
Datum: 20. 5. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pri‑
tožbi A. B., C., ki ga zastopa Nikica Kljajič, odvetnik v Izoli, na
seji 20. maja 2010

o d l o č i l o:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru
št. I Ip 233/2009 z dne 6. 5. 2009 se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je v izvršilnem postopku upnika
Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije zo‑
per pritožnika zaradi izterjave nadomestila preživnine ugodilo
ugovoru pritožnika in štelo plačevanje preživnine na račun
mladoletne hčere za pravilen način izpolnitve, razveljavilo sklep
o izvršbi in v celoti ustavilo izvršilni postopek. Višje sodišče
je ugodilo pritožbi upnika in sklep sodišča prve stopnje spre‑
menilo tako, da je pritožnikov ugovor zavrnilo. Odločilo je na
podlagi stališča, da zatrjevana izpolnitev ni pravilna, in dodalo,
da pritožnik ni ne trdil ne izkazal, da je takšna izpolnitev skladna
z izvršilnim naslovom, ki pritožniku nalaga plačevanje preživ‑
nine na račun razvezane žene. Ob takšnem izhodišču je kot
nepomembno zavrnilo še pritožnikovo trditev, da ga upnik o
subrogaciji in nadaljnjih uskladitvah preživnin ni obveščal.
2. Pritožnik navaja, da je po razvezi zakonske zveze leta
2004 ves čas v celoti in redno plačeval preživnino za mlado‑
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letno hčer, najprej na račun nekdanje žene, kasneje pa po
dogovoru z nekdanjo ženo na račun hčerke, ki ga je nekdanja
žena odprla v ta namen in katerega številko mu je tudi sporo‑
čila. Kljub temu naj bi nekdanja žena pri Javnem jamstvenem
in preživninskemu skladu izposlovala nadomestilo preživnine
za obdobje od 13. 1. 2006 do 14. 8. 2008, pritožnik pa naj bi
bil s tem seznanjen šele novembra 2008, ko je prejel sklep o
izvršbi. Odločitvi Višjega sodišča, ki mu nalaga, naj ponovno
poravna vse obveznosti, ki jih je že plačal, tokrat še z zakonski‑
mi zamudnimi obrestmi, očita, da je nevzdržna, formalistična,
nezakonita in neutemeljena. Navaja, da je preživnino po dogo‑
voru z nekdanjo ženo oziroma celo na njen predlog plačeval na
račun mladoletne hčerke namesto na račun razvezane žene,
kot je bilo določeno s sodbo. Po njegovem ni bistveno, na kateri
račun je nakazoval preživnino, bistveno je, da jo je plačeval v
zneskih, določenih s sodbo, da jo je na hčerin račun plačeval na
predlog in s soglasjem razvezane žene in da ne gre za plačilo
tretji osebi, ampak za plačilo neposredno mladoletni upnici, ka‑
teri je preživnina namenjena in ki je dovolj stara, da zna sama
razpolagati z denarjem. Navaja, da je v ugovoru zoper sklep o
izvršbi med drugim predlagal zaslišanje strank in hčerke, česar
sodišče prve stopnje ni izvedlo, ker so za odločitev zadostovali
materialni dokazi, tj. potrdila o plačilu. Pritožbeno sodišče naj bi
te dokaze ignoriralo in spremenilo sklep sodišča prve stopnje.
Zatrjuje kršitev 2., 14., 15., 22., 23. in 25. člena Ustave.
3. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom senata
št. Up‑960/09 z dne 26. 11. 2009 sprejelo v obravnavo. Višje
sodišče je bilo v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona
o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno preči‑
ščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) obveščeno o sprejemu
ustavne pritožbe v obravnavo. V skladu z drugim odstavkom
56. člena ZUstS je bila ustavna pritožba poslana nasprotnemu
udeležencu v izvršilnem postopku, ta pa nanjo ni odgovoril.
B.
4. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne
presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna in zako‑
nita. Svojo presojo omeji na vprašanje, ali je bila z izpodbijano
odločbo kršena katera od človekovih pravic.
5. Pritožnik z zatrjevanjem, da je odločitev sodišča, ki
mu nalaga ponovno plačilo preživnine, nevzdržna, formali‑
stična, nezakonita in neutemeljena, stališču Višjega sodišča,
da izpolnitev, ki ni popolnoma skladna z izvršilnim naslovom,
ni pravilna, smiselno očita arbitrarno odločanje v nasprotju z
22. členom Ustave. Pritožnik se namreč ne strinja s presojo
Višjega sodišča, da plačevanje preživnine neposredno na ban‑
čni račun mladoletne upnice namesto njeni zakoniti zastopnici,
kot je to določeno s sodbo, ne pomeni (pravilne) izpolnitve
obveznosti. Jamstvo prepovedi sodniške samovolje oziroma
arbitrarnosti je prekršeno, če je sodna odločba očitno napačna
oziroma brez razumne pravne obrazložitve.1 Ustavno sodišče
je moralo zato odgovoriti na vprašanje, ali izpodbijana sodna
odločba v vsebinskem vidiku dosega standard kvalificirane
napačnosti.
6. Kaj je izpolnitev oziroma kdaj obveznost preneha, je
določeno v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju OZ). Po splo‑
šnem pravilu obveznost preneha, ko je izpolnjena, in v drugih
z zakonom določenih primerih (prvi odstavek 270. člena OZ).
Obveznost mora biti izpolnjena upniku ali osebi, ki jo določa
zakon, sodna odločba ali pogodba med upnikom in dolžnikom
ali jo je določil sam upnik (prvi odstavek 280. člena OZ). Če
ima upnik zakonitega zastopnika, dolžnik izpolnjuje njemu.2
Izpolnitev poslovno nesposobni osebi dolžnika načeloma ne
osvobodi obveznosti. Z izpolnitvijo poslovno nesposobnemu
upniku je dolžnik prost le, če je bila izpolnitev koristna za
1 A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV Založba,
Ljubljana 2004, str. 427.
2 M. Juhart v: N. Plavšak in drugi, Obligacijsko pravo, splošni
del, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 944.
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upnika ali če je predmet izpolnitve še pri njem (prvi odstavek
281. člena OZ) ali če poslovno nesposoben upnik potem, ko
postane poslovno sposoben, odobri izpolnitev, ki jo je prejel ta‑
krat, ko je bil poslovno nesposoben (drugi odstavek 281. člena
OZ). Če dolžnik svojo obveznost izpolni nepravi osebi, nje‑
gova obveznost ne preneha in upnik lahko še naprej zahteva
izpolnitev. Dolžnik mora izpolnitev znova opraviti, če želi, da
obveznost preneha.3
7. Ob teh normativnih izhodiščih se pokaže, da stališču
sodišča, po katerem je izpolnitev, ki ni povsem skladna z iz‑
vršilnim naslovom, po katerem mora preživninski zavezanec
preživnino plačevati na roke zakonitega zastopnika, ki mu je
mladoletni otrok zaupan v varstvo in vzgojo, nepravilna (in zato
brez pravnih učinkov), ni mogoče očitati, da bi bilo nerazumno
in arbitrarno. To stališče ima oporo tudi v sodni praksi.4 Zato
ni mogoč sklep, da izpodbijana odločitev ne izhaja ne iz norm
ne iz pravnega reda kot celote oziroma da je sodišče norme,
na katere je oprlo odločitev, uporabilo nerazumno, v nasprotju
z njihovo črko in duhom, ter da je zato s tem prekršilo 22. člen
Ustave.5 O tem, ali je pravilno oziroma bolj pravilno stališče,
kot ga zagovarja pritožnik, pa se Ustavno sodišče ni pristojno
izrekati.
8. V ustavni pritožbi pritožnik poudarja, da je preživnino
nakazoval na hčerin bančni račun na predlog in s soglasjem
razvezane žene. Vendar iz izpodbijane sodne odločbe ne izha‑
ja, da bi se s temi trditvami branil že v izvršilnem postopku. Že
zato z njimi ne more utemeljiti kršitve 22. člena Ustave.
9. Pritožnik še navaja, da preživnino nakazuje sicer mla‑
doletni hčeri, ki pa je dovolj stara, da zna z denarjem ravnati.
Vendar pri tem spregleda, da v obravnavani zadevi ni sporno
tekoče plačevanje preživnine, temveč plačevanje preživnine v
obdobju od hčerinega trinajstega do petnajstega leta starosti.
Ker večji del tega časa preživninska upravičenka ni bila niti del‑
no poslovno sposobna, pritožnikova trditev pa je povsem pa‑
všalna, se Ustavno sodišče do morebitnega vpliva te okoliščine
na odločitev v obravnavani zadevi ni posebej opredeljevalo.
10. Prav tako Višjemu sodišču ni mogoče očitati kršitve
22. člena Ustave, ker naj ne bi izvedlo predlaganih dokazov.
Pritožnik trdi, da je v izvršilnem postopku predlagal tudi zasli‑
šanje strank in mladoletne hčere ter da naj bi Višje sodišče te
predloge prezrlo. Kot pravilno ugotavlja pritožnik, je sodišče
dolžno izvesti le tiste dokaze, ki so pomembni za odločitev. Taki
bi bili v tej zadevi dokazi, s katerimi bi pritožnik dokazoval pra‑
vilnost izpolnitve. Vendar tega, kot je pojasnilo Višje sodišče,
pritožnik ni ne trdil ne izkazal.
11. V zvezi z očitkom, da pritožnik v obravnavanem po‑
stopku dejansko ni imel pravice do sodnega varstva, Ustavno
sodišče pojasnjuje, da pravica do sodnega varstva iz prvega
odstavka 23. člena Ustave pomeni le pravico do sodnega
postopka in do meritorne sodne odločbe. Pravice do pravilne
odločitve pa Ustava ne zagotavlja.6 Pritožniku tudi ni mogoče
pritrditi, da gre za kršitev 25. člena Ustave, ker naj ne bi imel
možnosti izkoristiti pravna sredstva. Ustavno sodišče je namreč
že izreklo, da je pravica do pritožbe spoštovana, če je zago‑
tovljen preizkus pred višjim sodiščem, in da iz te pravice ne
izhaja, da bi moralo v primeru, kadar instančno sodišče spre‑
meni odločbo nižjega sodišča, biti zoper odločitev instančnega
sodišča zagotovljeno nadaljnje pravno sredstvo.7
3 Prav

tam.
Primerjaj npr. sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 835/2007
z dne 9. 1. 2008, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2119/99
z dne 1. 3. 2000, sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2092/99
z dne 8. 3. 2000, sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 780/2005 z
dne 13. 4. 2006, sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 306/2007 z
dne 19. 2. 2009.
5 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-92/00 z dne 20. 3. 2003
(Uradni list RS, št. 33/03, in OdlUS XII, 55).
6 Več v A. Galič, nav. delo, str. 75–77.
7 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-395/00 z dne 20. 2. 2003
(Uradni list RS, št. 26/03, in OdlUS XII, 50).
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12. Člen 2 Ustave ne ureja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Zato se za utemeljevanje ustavne pritožbe nanj ni
mogoče sklicevati. Kršitvi 14. in 15. člena Ustave pritožnik zgolj
posplošeno zatrjuje, ne da bi ju utemeljil z ustavnopravnimi
argumenti.
13. Ker ustavna pritožba ni utemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože
Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta
Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav
Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zo‑
bec. Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so
glasovali sodnici Klampfer in Krisper Kramberger ter sodnik
Mozetič.
Jože Tratnik l.r
Predsednik

2367.

Številka:
Datum:

Sklep o zadržanju izvrševanja druge,
štirinajste in petnajste alineje razdelka
»Novogradnje« 13. člena Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Laško

U-I-92/10-7
20. 5. 2010

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na
seji 20. maja 2010

s k l e n i l o:
Izvrševanje druge, štirinajste1 in petnajste2 alineje raz‑
delka »Novogradnje« 13. člena Odloka o spremembah in do‑
polnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine
Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06,
51/07, 2/08, 107/08, 33/09 in 57/09) se do končne odločitve
Ustavnega sodišča zadrži.

Obrazložitev
1. Vlada je na podlagi 64. člena Zakona o državni upra‑
vi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 48/09 – ZDU‑1) vložila zahtevo za oceno ustavnosti in
zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
1 Uveljavljena z 2. členom Odloka o spremembah in
nitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine
(Uradni list RS, št. 33/09).
2 Uveljavljena s 3. členom Odloka o spremembah in
nitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine
(Uradni list RS, št. 57/09).

dopol‑
Laško
dopol‑
Laško
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prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško (v nadaljeva‑
nju Odlok) v delu, ki ureja gradnjo na zemljiščih, ki naj po
prostorskem planu ne bi bila določena kot stavbna zemljišča.
Navaja, da Občina z izpodbijanim predpisom, ki je prostorski
izvedbeni akt, ne more spreminjati odločitev hierarhično
višjega prostorskega plana. Zato naj bi bilo spreminjanje
odločitev prostorskega plana v prostorskih izvedbenih ak‑
tih nezakonito in v neskladju s 153. členom Ustave. Vlada
navaja, da bi v primeru izdaje gradbenih dovoljenj na teh
zemljiščih lahko prišlo do težko popravljivih posledic oziroma
težko izvedljive sanacije teh zemljišč, zato predlaga začasno
zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb.
2. Občina v odgovoru na predlog za začasno zadržanje
navaja, da Vlada v zahtevi ni pojasnila, zakaj bi z izvrševa‑
njem izpodbijanih določb nastale težko popravljive posledice.
Navaja, da z izpodbijanimi določbami Odloka ni spremenila
namenske rabe zemljišč, ki še naprej ostajajo kmetijska,
ampak je zgolj določila pogoje gradnje. Tako ureditev naj bi
imele tudi druge lokalne skupnosti.
3. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno bese‑
dilo – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do konč‑
ne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, če
bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popra‑
vljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem
zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta
med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje
protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki bi
nastale, če se izpodbijane določbe sploh ne bi izvrševale.
4. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki nasta‑
jajo z izvrševanjem izpodbijanih določb, hujše od posledic,
ki jih lahko povzroči začasno zadržanje izvrševanja izpod‑
bijanih določb. Izpodbijane določbe so pravna podlaga za
izdajo gradbenih dovoljenj. Iz odgovora nasprotne udeležen‑
ke izhaja, da je na podlagi izpodbijanih določb načrtovana
gradnja na zemljiščih, ki so v prostorskem planu opredeljena
kot kmetijska. Gradnja na morebitnih kmetijskih zemljiščih
pa lahko povzroči težko popravljive posledice v prostoru.
Po drugi strani pa začasno zadržanje izvrševanja izpodbi‑
janih določb nima drugih posledic, kot je ta, da se postopki
izdaje gradbenih dovoljenj do končne odločitve Ustavnega
sodišča ne morejo začeti in se bodo izvedli kasneje, če bo
ugotovljeno, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo
ali z zakonom.
5. Ustavno sodišče je zadržalo tudi izvrševanje druge ali‑
neje izpodbijane določbe, čeprav je bila v Uradnem listu RS,
št. 96/05, objavljena odločitev Občine o začasnem zadržanju
izvrševanja te alineje. Občina lahko namreč vsak čas navede‑
no odločitev, v katere pravno naravo se Ustavnemu sodišču
ni bilo treba spuščati, spremeni. Odločitev Ustavnega sodišča
o zadržanju izvrševanja izpodbijane določbe pa v vsakem
primeru velja do končne odločitve Ustavnega sodišča.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi pr‑
vega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože
Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta
Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav
Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zo‑
bec. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne
poštne storitve

Na podlagi šestega odstavka 3. člena Zakona o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 51/09), izdaja vršilec dolžnosti
direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Re‑
publike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve
1. člen
(vsebina in namen splošnega akta)
S tem splošnim aktom Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) v
skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09,
v nadaljevanju: zakon) določa kakovost izvajanja univerzalne
poštne storitve.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
1. Zračna razdalja je najkrajša razdalja med kontaktno
točko in uporabnikom poštnih storitev, merjena po zraku.
2. Dan oddaje (D+n) je dan, ko je bila poštna pošiljka
oddana na določeni točki dostopa do poštnega omrežja, če se
je to zgodilo pred zadnjim časom za sprejem poštnih pošiljk na
tej točki dostopa na ta dan. Če je bila poštna pošiljka oddana
kasneje, se za dan oddaje šteje naslednji dan, ko je mogoč
sprejem poštnih pošiljk na tej točki dostopa.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu,
imajo enak pomen kot je določen v zakonu.
3. člen
(kakovost univerzalne poštne storitve)
nje:

Kakovost univerzalne poštne storitve zajema zagotavlja‑

– najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem
in eno dostavo poštnih pošiljk dnevno na dom ali v prostore
vsake fizične ali pravne osebe,
– ustreznega števila in delovnega časa kontaktnih točk za
neposredno delo z uporabniki poštnih storitev,
– ustreznega števila poštnih nabiralnikov,
– ustreznih rokov prenosa poštnih pošiljk in
– ustreznih postopkov reševanja reklamacij in ugovorov.
4. člen
(kontaktna točka in kriteriji)
(1) Kontaktna točka je namenjena neposrednemu delu
z uporabniki poštnih storitev in je lahko organizirana kot po‑
šta, pogodbena pošta ali posebna organizacijska oblika točke
za stike, ki jo določi izvajalec univerzalne storitve, na primer
izpostavljeno okence, pismonoška postaja ali premična pošta.
(2) Kontaktna točka mora poslovati v ustreznih prostorih
oziroma v ustreznem prevoznem sredstvu in mora biti opre‑
mljena tako, da zagotavlja uporabnikom poštnih storitev vse
poštne storitve, ki sodijo v univerzalno poštno storitev predpisa‑
ne kakovosti, ki jo izvajalec univerzalne poštne storitve izvaja.
(3) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora zagotoviti
tolikšno število in takšno razporeditev kontaktnih točk na celo‑
tnem ozemlju Republike Slovenije oziroma na delu ozemlja, da
so upoštevane razumne potrebe uporabnikov poštnih storitev
in da se univerzalna poštna storitev izvaja v skladu z zakonom
in s tem splošnim aktom.
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(4) Šteje se, da izvajalec univerzalne poštne storitve
izpolni zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena, če zagotovi
najmanj eno kontaktno točko, organizirano kot pošta ali po‑
godbena pošta, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije
in za 95% prebivalcev Republike Slovenije zračna razdalja do
najbližje kontaktne točke ne presega 4,5 kilometra.
5. člen
(preoblikovanje kontaktnih točk)
(1) Če želi izvajalec univerzalne poštne storitve preobli‑
kovati kontaktno točke iz ene organizacijske oblike v drugo,
mora pred nameravanim preoblikovanjem pridobiti soglasje
agencije. V ta namen mora agenciji posredovati analizo stanja,
ki vsebuje natančno analizo razumnih potreb uporabnikov,
natančno obrazložene in utemeljene razloge za preoblikovanje
kontaktne točke, način preoblikovanja ter izjavo, da bo izvaja‑
lec univerzalne poštne storitve tudi po preoblikovanju izvajal
univerzalno poštno storitev predpisane kakovosti, vključno z
načinom njenega izvajanja. Izvajalec univerzalne poštne sto‑
ritve mora k analizi stanja priložiti soglasje lokalne skupnosti,
v primeru, ko želi kontaktno točko preoblikovati v pogodbeno
pošto, pa njeno mnenje.
(2) Agencija izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če
ugotovi, da se predpisana kakovost univerzalne poštne stori‑
tve na območju, ki ga pokriva ta kontaktna točka, po njenem
preoblikovanju ne bo poslabšala.
(3) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora najmanj
30 dni pred preoblikovanjem kontaktne točke o njenem preobli‑
kovanju obvestiti uporabnike poštnih storitev, ki jih ta kontaktna
točka pokriva, in sicer s pisnim obvestilom na njenem vhodu in
s sredstvi javnega obveščanja.
(4) Preoblikovanje kontaktne točke v organizacijsko obli‑
ko, v kateri se ne bo zagotavljalo izvajanje univerzalne poštne
storitve v predpisani kakovosti, šteje za zaprtje kontaktne toč‑
ke. Izvajalec univerzalne poštne storitve mora v tem primeru
izpolnjevati vse pogoje iz 6. člena tega splošnega akta.
6. člen
(zaprtje kontaktnih točk)
(1) Zaprejo se lahko le kontaktne točke, ki glede na kri‑
terije iz četrtega odstavka 4. člena tega splošnega akta niso
obvezne.
(2) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora pred name‑
ravanim zaprtjem kontaktne točke iz prejšnjega odstavka pri‑
dobiti soglasje agencije. V ta namen agenciji posreduje analizo
stanja, ki vsebuje natančno analizo razumnih potreb uporab‑
nikov poštnih storitev, ki jih kontaktna točka pokriva, natančno
obrazložene in utemeljene razloge za zaprtje kontaktne točke
ter način izvajanja univerzalne poštne storitve v predpisani ka‑
kovosti po njenem zaprtju. Izvajalec univerzalne poštne storitve
mora k obvestilu priložiti mnenje lokalne skupnosti.
(3) Agencija izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če
ugotovi, da se predpisana kakovost univerzalne poštne storitve
po zaprtju kontaktne točke, na območju, ki ga ta pokriva, ne
bo poslabšala.
(4) Po pridobitvi soglasja agencije, vendar najmanj 45
dni pred zaprtjem kontaktne točke, mora izvajalec univerzalne
poštne storitve o datumu zaprtja kontaktne točke in načinu
izvajanja univerzalne poštne storitve v predpisani kakovosti po
njenem zaprtju obvestiti vse uporabnike poštnih storitev, ki jih
ta kontaktna točka pokriva, in sicer z obvestilom, ki ga nalepi na
njen vhod in vloži v vse hišne ter izpostavljene predalčnike.
7. člen
(delovni čas kontaktnih točk)
(1) Kontaktne točke morajo biti za neposredno delo z
uporabniki poštnih storitev odprte najmanj pet delovnih dni v
tednu.
(2) Delovni čas kontaktnih točk za neposredno delo z
uporabniki poštnih storitev določi izvajalec univerzalne poštne
storitve.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo biti
kontaktne točke za neposredno delo z uporabniki poštnih stori‑
tev odprte vsaj dve zaporedni uri vsak delovni dan, od tega vsaj
enkrat na teden v popoldanskem času po 15.00 uri.
(4) Izvajalec univerzalne poštne storitve lahko, ob upošte‑
vanju določb tega člena, spremeni delovni čas kontaktne točke
le po opravljeni analizi stanja, ki jo mora pred vsako namera‑
vano spremembo delovnega časa kontaktne točke posredovati
agenciji v pregled, in iz katere izhaja upravičenost te spremem‑
be glede na razumne potrebe uporabnikov poštnih storitev.
(5) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora najmanj
20 dni pred spremembo delovnega časa kontaktne točke o tej
spremembi obvestiti uporabnike poštnih storitev, ki jih kontak‑
tna točka pokriva, in sicer s pisnim obvestilom na njenem vhodu
in s sredstvi javnega obveščanja.
8. člen
(načrt vzdrževanja poštnega omrežja)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora vzpostaviti
in vzdrževati poštno omrežje na način, ki mu omogoča izvaja‑
nje univerzalne poštne storitve v skladu z zakonom in s tem
splošnim aktom.
(2) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora enkrat le‑
tno izdelati in agenciji najkasneje do 31. 12. v tekočem letu
posredovati načrt letnega vzdrževanja poštnega omrežja za
naslednje koledarsko leto. Načrt vzdrževanja mora vsebovati
vse predvidene spremembe, ki se nanašajo na izvajanje uni‑
verzalne poštne storitve, ter obrazložene in utemeljene razloge
za te spremembe.
9. člen
(poštni nabiralniki)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora zagotoviti
tolikšno število poštnih nabiralnikov, ki so primerni za sprejema‑
nje pošiljk korespondence, da so upoštevane razumne potrebe
uporabnikov poštnih storitev.
(2) Šteje se, da izvajalec univerzalne poštne storitve
izpolni zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena, če namesti
najmanj en poštni nabiralnik:
– na vsakih 400 prebivalcev v krajih, ki imajo do 5.000
prebivalcev;
– na vsakih 700 prebivalcev v krajih, ki imajo od 5.001 do
25.000 prebivalcev;
– na vsakih 1.000 prebivalcev v krajih, ki imajo od 25.001
do 80.000 prebivalcev;
– na vsakih 1.300 prebivalcev v krajih, ki imajo od 80.001
do 250.000 prebivalcev in
– na vsakih 1.500 prebivalcev v krajih, ki imajo več kot
250.000 prebivalca.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko izvaja‑
lec univerzalne poštne storitve odstrani poštni nabiralnik, če na
podlagi dveh 14‑dnevnih neprekinjenih štetij v razmiku najmanj
treh mesecev ugotovi, da je v njem povprečno manj kot deset
pošiljk korespondence na dan. Ta določba ne velja za kraje, v
katerih je nameščen samo en poštni nabiralnik, kontaktna točka
pa ni organizirana.
(4) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora poskrbeti,
da se poštni nabiralniki praznijo vsaj enkrat na dan vsak de‑
lovni dan.
(5) Na vsakem poštnem nabiralniku mora biti jasno ozna‑
čen čas zadnjega praznjenja poštnega nabiralnika za vsak
delovni dan v tednu.
(6) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora agencijo
enkrat mesečno obvestiti o nameravanih odstranitvah, spre‑
membah namestitve ali času zadnjega praznjenja poštnih
nabiralnikov, pri čemer mora razloge za vsako spremembo
obrazložiti in utemeljiti.
(7) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora najmanj
30 dni pred nameravano odstranitvijo poštnega nabiralnika nanj
nalepiti obvestilo z datumom odstranitve.
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10. člen
(kakovost prenosa pošiljk korespondence)
(1) V notranjem poštnem prometu mora biti v enem me‑
secu vsaj 95% pošiljk korespondence prenesenih v enem
delovnem dnevu (D+1), vsaj 99,5% pošiljk korespondence v
dveh delovnih dneh (D+2) in 100% pošiljk korespondence v
treh delovnih dneh (D+3).
(2) V poštnem prometu z državami članicami Evropske
unije mora biti v enem mesecu vsaj 85% pošiljk koresponden‑
ce prenesenih v največ treh delovnih dneh (D+3) in vsaj 97%
pošiljk korespondence v petih delovnih dneh (D+5).
(3) Roki prenosa iz prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo
za direktno pošto.
11. člen
(kakovost prenosa poštnih paketov)
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora v notranjem
poštnem prometu v enem mesecu prenesti vsaj 80% poštnih
paketov v dveh delovnih dneh (D+2) in vsaj 95% poštnih pake‑
tov v treh delovnih dneh (D+3).
12. člen
(merjenje kakovosti prenosa)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora poskrbeti
za merjenje kakovosti prenosa iz 10. in 11. člena tega splo‑
šnega akta. Kakovost prenosa iz 10. člena meri organ, ki je
neodvisen od izvajalca univerzalne poštne storitve.
(2) Kakovost prenosa iz 10. in 11. člena tega splošnega
akta se meri v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi, ki
se nanašajo na merjenje kakovosti prenosa pošiljk korespon‑
dence oziroma poštnih paketov.
(3) Pošiljke korespondence, za katere se naknadno iz‑
kaže, da veljajo za izgubljene, se ne upoštevajo pri merjenju
kakovosti prenosa.
(4) Nadzor nad uporabljeno metodologijo in rezultati merje‑
nja kakovosti prenosa izvaja agencija, in sicer v skladu s sloven‑
skimi nacionalnimi standardi, ki se nanašajo na merjenje kakovo‑
sti prenosa pošiljk korespondence oziroma poštnih paketov.
13. člen
(obravnava reklamacij in ugovorov)
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora postopke
reševanja reklamacij in ugovorov voditi v skladu zakonom
in upoštevati veljavni slovenski nacionalni standard, ki ureja
obravnavanje pritožb in odškodninske postopke na področju
poštnih storitev.
14. člen
(objava in posredovanje podatkov)
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora agenciji do
30. dne v mesecu za vsak pretekli mesec posredovati in na
svojih spletnih straneh na vidnem mestu objaviti vse podatke o
izmerjeni kakovosti prenosa iz 10. in 11. člena tega splošnega
akta ter podatke o obravnavi reklamacij in ugovorov iz 13. člena
tega splošnega akta.
15. člen
(prehodna in končna določba)
(1) Do sprejema in uveljavitve slovenskega nacionalnega
standarda se za merjenje kakovosti prenosa poštnih paketov
uporablja tehnično poročilo SIST‑TP CEN/TR 15472:2007.
(2) Ta splošni akt začne veljati 1. avgusta 2010.
Št. 0073-6/2009/18
Ljubljana, dne 24. maja 2010
EVA 2010-3211-0020
Miha Krišelj l.r.
v. d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Splošni akt o računovodskih informacijah
in izračunu neto stroška obveznosti
univerzalne poštne storitve

Na podlagi drugega odstavka 20. člena in tretjega od‑
stavka 21. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 51/09) izdaja v.d. direktorja Agencije za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o računovodskih informacijah in izračunu neto
stroška obveznosti univerzalne poštne storitve
1. člen
(vsebina)
S tem splošnim aktom Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija)
skladno z določbami Zakona o poštnih storitvah (Uradni list
RS, št. 51/09; v nadaljevanju: zakon) ureja vsebino, obliko
in strukturo računovodskih informacij ter način in sestavine
izračuna neto stroška obveznosti univerzalne poštne storitve,
ki predstavlja podlago za izplačilo nadomestila za izvajanje
univerzalne poštne storitve iz kompenzacijskega sklada.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
1. Neopredmetene koristi zagotavljanja univerzalne po‑
štne storitve so koristi, ki jih ni mogoče neposredno izmeriti,
temveč le oceniti. Neopredmetene koristi so koristi, ki jih izva‑
jalec univerzalne poštne storitve pridobi zaradi večje prepo‑
znavnosti blagovne znamke, prisotnosti na celotnem ozemlju
države, prednosti zaradi visokega tržnega deleža, marketinških
prednosti, dostopa do velike baze uporabnikov, ekonomije ob‑
sega in povezanosti, ekskluzivne pravice izdaje poštnih znamk,
uporabnikove naklonjenosti izvajalcu, vnaprejšnje prodaje po‑
štnih znamk in podobno.
2. Opredmetene koristi zagotavljanja univerzalne poštne
storitve so koristi, ki so merljive in nastanejo v primeru, da
izvajanje storitev iz nabora univerzalne poštne storitve na do‑
ločenem geografskem področju privede do znižanja stroškov
ali povečanja prihodkov.
3. Simulacija poslovanja (ang. Reference Scenario) pred‑
stavlja hipotetično poslovanje oziroma projekcijo poslovanja
izvajalca univerzalne poštne storitve, v primeru, ko bi posloval
brez obveznosti univerzalne poštne storitve.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu,
imajo enak pomen kot je določen v zakonu.
3. člen
(računovodske informacije)
Izvajalec univerzalne poštne storitve mora v okviru obve‑
znosti iz 36. člena zakona, katere način izvajanja podrobneje
ureja splošni akt o ločenih računovodskih evidencah in pre‑
povedi subvencioniranja, zagotoviti natančne računovodske
informacije in podatke, ki služijo kot vir za ugotavljanje, ali
obveznost izvajanja univerzalne poštne storitve povzroča neto
stroške in pomeni za izvajalca univerzalne poštne storitve ne‑
pravično finančno breme.
4. člen
(neto stroški)
(1) Neto strošek obveznosti univerzalne poštne storitve
se izračuna kot razlika med neto stroški imenovanega izvajalca
univerzalne poštne storitve, ki posluje z obveznostmi univerzal‑
ne poštne storitve, in neto stroški istega izvajalca, ki bi jih imel,
če bi posloval brez obveznosti univerzalne poštne storitve.
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(2) Če izvajalec univerzalne poštne storitve izvaja več
storitev, ki sodijo v nabor univerzalne poštne storitve, mora
izračunati in prikazati neto stroške za zagotavljanje univerzalne
poštne storitve ločeno za vsako posamezno storitev iz nabora
univerzalne poštne storitve.
5. člen
(simulacija poslovanja)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve kot podlago za
izračun neto stroškov pripravi simulacijo poslovanja, v kateri
natančno opredeli, kako bi posloval brez obveznosti univerzal‑
ne poštne storitve.
(2) Pri pripravi simulacije poslovanja iz prejšnjega od‑
stavka izvajalec univerzalne poštne storitve za vsako izmed
storitev, ki se izvajajo v okviru univerzalne poštne storitve,
opravi segmentacijo trga na geografska področja, na katerih
te storitve iz nabora univerzalne poštne storitve ne bi izvajal.
Spremenljivke, ki jih pri tem lahko upošteva, so:
– pogostost dostave,
– kakovost,
– poštno omrežje.
(3) Izvajalec univerzalne poštne storitve opravi segmen‑
tacijo trga iz prejšnjega odstavka na geografska področja do
podrobnosti, ki omogočajo določitev skupin nedobičkonosnih
uporabnikov, katerim storitev iz nabora univerzalne poštne
storitve ne bi zagotavljal.
(4) Spremenljivka pogostosti dostave iz prve alineje dru‑
gega odstavka tega člena predstavlja določitev pogostosti
dostave, v primeru, ko bi izvajalec univerzalne poštne stori‑
tve posloval brez obveznosti univerzalne poštne storitve in bi
zmanjšal pogostost dostave.
(5) Spremenljivka kakovost iz druge alineje drugega od‑
stavka tega člena predstavlja opredelitev rokov prenosa po‑
šiljk, ki bi jih izvajalec univerzalne poštne storitve zagotavljal
v primeru, ko bi posloval brez obveznosti univerzalne poštne
storitve.
(6) Spremenljivka poštno omrežje iz tretje alineje drugega
odstavka tega člena predstavlja opredelitev točk dostopa do
poštnega omrežja, ki jih izvajalec univerzalne poštne storitve
brez obveznosti univerzalne poštne storitve ne bi zagotavljal,
in sicer predvsem v smislu zmanjšanja števila poštnih nabiral‑
nikov in kontaktnih točk.
6. člen
(izračun neto stroškov)
(1) Pri izračunu neto stroškov izvajalca univerzalne po‑
štne storitve se upoštevajo stroški izvajanja univerzalne poštne
storitve predpisane kakovosti z najmanj stroški, tudi kadar se
je izvajalec univerzalne poštne storitve odločil za drugačen
način.
(2) Pri simulaciji poslovanja izvajalec univerzalne poštne
storitve k definiranemu področju (segmentu trga), kjer ne bi
izvajal storitev iz nabora univerzalne poštne storitve prišteje
prihodke, ki jih ta področja prinašajo, ter druge prihodke, ki
nastanejo zaradi teh področij.
(3) Pri simulaciji poslovanja izvajalec univerzalne poštne
storitve k definiranemu področju (segmentu trga), na katerem
ne bi izvajal storitev iz nabora univerzalne poštne storitve, pri‑
šteje opredmetene in neopredmetene koristi, ki jih ima zaradi
izvajanja univerzalne poštne storitve, pri čemer upošteva, da
opredmetene koristi nastanejo:
– ko izvajanje storitve iz nabora univerzalne poštne sto‑
ritve na določenem nedobičkonosnem geografskem področju
poveča dobiček drugim segmentom trga in je to povečanje
dobička večje kot so neto stroški opredeljenega nedobičkono‑
snega področja ali
– ko neizvajanje storitve iz nabora univerzalne poštne
storitve na določenem geografskem področju privede do tako
izrazitega zvišanja stroškov izvajanja drugih storitev, da opusti‑
tev izvajanja te storitve na tem področju ne bi bila smotrna.
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(4) V primerih iz prejšnjih dveh alinej prejšnjega odstavka
se tako nedobičkonosno geografsko področje opredeli kot do‑
bičkonosno področje.
(5) Izračun neto stroškov mora biti skladen z določili
prvega odstavka 21. člena zakona in izveden na objektiven,
proporcionalen, transparenten in nediskriminatoren način, tako
da se pravilno ocenijo stroški, ki bi se jim izvajalec univerzalne
poštne storitve izognil, če bi posloval brez obveznosti univerzal‑
ne poštne storitve. Iz izračuna neto stroškov morajo biti razvidni
kriteriji, sestavine in celoten postopek izračuna.
7. člen
(posebne skupine uporabnikov)
(1) Količinske in stroškovne evidence prenosa poštnih
pošiljk za slepe in slabovidne, ki se opravljajo brezplačno, vodi
izvajalec univerzalne poštne storitve ločeno in jih ne vodi v
izračunih poslovanja.
(2) Stroški prenosa poštnih pošiljk za slepe in slabovidne
se priznajo kot neto stroški izvajanja univerzalne poštne storitve
in se prištejejo k izračunu neto stroškov po tem, ko se odštejejo
morebitne opredmetene in neopredmetene koristi.
8. člen
(prilagoditev izračuna)
V primeru, da agencija na podlagi pregleda izračuna neto
stroškov obveznosti univerzalne poštne storitve in simulacije po‑
slovanja ugotovi, da posamezne predpostavke in spremenljivke
v izračunu niso ustrezne, lahko od izvajalca univerzalne poštne
storitve zahteva ustrezne spremembe ali prilagoditve izračuna.
9. člen
(poročanje)
Izvajalec univerzalne poštne storitve, ki želi uveljaviti pra‑
vico do nadomestila za izvajanje univerzalne poštne storitve,
mora zahtevo, skupaj z izračunom dejanskih neto stroškov
obveznosti univerzalne poštne storitve in simulacijo poslovanja,
utemeljeno z računovodskimi izkazi in drugimi računovodski‑
mi informacijami, poslati agenciji po revidiranem poslovnem
poročilu za preteklo leto, vendar najpozneje do 30. junija v
tekočem letu.
10. člen
(končna določba)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2010-9
Ljubljana, dne 31. maja 2010
EVA 2010-3211-0026
Miha Krišelj l.r.
v.d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2370.

Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter
na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS‑UPB3; Uradni list
RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US
št. U‑I‑370/06‑20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS‑F; Uradni list
RS, št. 64/08, ZViS‑G; Uradni list RS, št. 86/09) in Odloka o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL‑1; Uradni list RS,
št. 28/00, OdPUL‑1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL‑1B;
Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL‑1C; Uradni list RS, št. 36/06,
OdPUL‑1D; Uradni list RS, št. 18/09) sta Senat Univerze v
Ljubljani na seji dne 20. 4. 2010 in Upravni odbor Univerze v
Ljubljani na korespondenčni seji, ki je trajala od 17. 5. 2010 do
19. 5. 2010, sprejela naslednjo

SPREMEMBO STATUTA
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05
z nadaljnjimi spremembami, dopolnitvami in popravki) se za
39. členom doda novi 39.a člen, ki se glasi:
»Rektor lahko za splošno pravno področje, finančno po‑
dročje ter po potrebi tudi za druga strokovna področja imenuje
pomočnike in jim določi naloge s sklepom o imenovanju.
Za pomočnika rektorja je lahko imenovan, kdor ima:
1) VII. stopnjo izobrazbe,
2) izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
3) vsaj 10 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih
mestih,
4) aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Mandat pomočnika rektorja je vezan na mandat rektorja.
Rektor lahko razreši pomočnika rektorja pred iztekom njego‑
vega mandata.
Pomočnik rektorja je vodilni delavec, s katerim se sklene
pogodba o zaposlitvi za določen čas.«
2. člen
Dopolni se drugi odstavek 41. člena, tako da se po novem

glasi:

»Rektorjev kolegij sestavljajo rektor, prorektorji, predse‑
dnik upravnega odbora, glavni tajnik univerze in pomočniki
rektorja, kolegij dekanov pa rektor, prorektorji, dekani članic in
predsednik študentskega sveta.«
Št. 209-02/10
Ljubljana, dne 20. aprila 2010 in 19. maja 2010
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.

Rektor
prof. dr. Radovan
Stanislav Pejovnik l.r.
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OBČINE
BELTINCI
2371.

Poročilo o izidu nadomestnih volitev
za člana Občinskega sveta Občine Beltinci –
predstavnika romske skupnosti,
dne 16. 5. 2010

56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena
Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občin‑
ski svet Občine Bled na 24. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2010
(rebalans)

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US) je Občinska
volilna komisija Občine Beltinci na seji dne 16. maja 2010
sprejela

POROČILO
o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega
sveta Občine Beltinci – predstavnika romske
skupnosti, dne 16. 5. 2010
Posebna občinska volilna komisija Občine Beltinci je na
svoji 4. seji dne 16. 5. 2010 na podlagi zapisnika volilnega
odbora volišča v Beltincih ugotovila naslednji rezultat ter izid
nadomestnih volitev.
I.
Splošne ugotovitve
1. V posebni volilni imenik na območju občine je bilo
vpisanih 51 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval nihče.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 51.
4. Glasovalo je skupaj 26 volivcev oziroma 51%.
II.
Za člana Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavni‑
ka romske skupnosti je glasovalo:
1. Po volilnem imeniku 26 volivcev ali 51%.
2. Neveljavnih glasovnic je bilo __/__ ali ___/___%.
Edini kandidat DUŠAN HORVAT je prejel naslednje števi‑
lo glasov: 26 oziroma 100%.
Posebna občinska volilna komisija je v skladu z 85. členom
Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za člana Občinskega
sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti, do izte‑
ka mandatne dobe Občinskega sveta Občine Beltinci izvoljen:
Dušan HORVAT, rojen 19. 5. 1974 s stalnim bivališčem
Beltinci, Poljska pot 9 G.
Posebna občinska volilna komisija v postopku kandidi‑
ranja ni prejela nobenega ugovora, glasovanje in delo na
volišču oziroma pri delu volilnega odbora je potekalo v skladu
z zakonom in da ni bilo nobene kršitve volilnih pravil, ki bi lahko
vplivale na rezultate volitev.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bled za leto 2010 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže‑
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PROR. 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 štiri‑mestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
v evrih
A.

Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto

70

71

Št. 040-1/2010-6
Beltinci, dne 16. maja 2010
Predsednik
Občinske volilne komisije
Karel Makovecki l.r.

BLED
2372.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Bled za leto 2010 (rebalans)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o jav‑
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

72

73

74

78

Proračun
2010

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
12.979.532
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.604.562
DAVČNI PRIHODKI
6.290.269
700 Davki na dohodek in dobiček
4.448.723
703 Davki na premoženje
1.208.662
704 Domači davki na blago in storitve
632.884
706 Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
2.314.293
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
718.402
711 Takse in pristojbine
5.000
712 Globe in druge denarne kazni
86.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
167.700
714 Drugi nedavčni prihodki
1.336.491
KAPITALSKI PRIHODKI
612.556
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
362.556
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sr.
250.000
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
3.762.414
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
3.762.414
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
0
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40

41

42
43

B.

75

44

C.
50

55

783 Prejeta sr. iz proračuna EU
za kohezijsko politiko
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.980.634
TEKOČI ODHODKI
4.055.422
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
750.750
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
138.510
402 Izdatki za blago in storitve
3.003.581
403 Plačila domačih obresti
29.600
409 Rezerve
132.981
TEKOČI TRANSFERI
2.925.034
410 Subvencije
237.820
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
172.780
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
675.411
413 Drugi tekoči domači transferi
1.838.923
414 Tekoči transferi v tujino
100
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.302.308
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.302.308
INVESTICIJSKI TRANSFERI
697.870
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso PU
448.870
432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom
249.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.001.102
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
(750+751+752)
16.000
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
16.000
750 Prejeta vračila danih posojil
16.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEZEV
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.)
16.000
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
ZADOLŽEVANJE
–
500 Domače zadolževanje
–
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
115.000
ODPLAČILA DOLGA
115.000
550 Odplačila domačega dolga
115.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali 0 ali +
–1.100.102
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.–VIII.)
–115.000
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XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.–VIII.–IX.) = – III.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2009
9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)
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+1.001.102
1.100.102

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 Bled.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za finan‑
ciranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem
načrtu;
2. prihodki iz naslova turistične takse;
3. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od iger na
srečo;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja
okolja zaradi odlaganja odpadkov;
6. požarna taksa;
7. prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, ki se uporabijo za financiranje odhodkov predvidenih
v načrtu razvojnih programov;
8. prihodki iz naslova komunalnega prispevka;
9. sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju;
10. pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih
cest;
11. komunalni prispevek za kanalizacijo;
12. sredstva zbrana iz naslova kanalščine in čiščenja
odpadnih voda;
13. prejemki iz državnega proračuna za določene na‑
mene;
14. sredstva nakazana v proračun, za vračilo vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje;
15. prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske
javne infrastrukture v najem.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali
ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Med namenska sredstva sodijo tudi sredstva proračunske
postavke za odpravo plačnih nesorazmerij.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene
v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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Prerazporeditve v finančnih načrtih neposrednih uporab‑
nikov se izvajajo na nivoju proračunske postavke – konto.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
krajevne skupnosti, odloča predsednik sveta brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
neposrednih uporabnikov:
– občinski svet
– nadzorni odbor
– župan
odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe na predlog vodje pri‑
stojnega oddelka odloča župan.
Župan lahko prerazporeja proračunska sredstva (preraz‑
poreja pravice porabe) v posebnem delu proračuna, in sicer v
finančnem načrtu občinske uprave med glavnimi programi v
okviru posameznega področja proračunske porabe.
V obseg prerazporeditev ne štejejo:
– prerazporeditve med konti v okviru proračunske po‑
stavke,
– prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne oprede‑
litve odhodka po programski klasifikaciji,
– prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije (za
nepredvidene namene),
– prerazporeditve povezane z organizacijskimi spremem‑
bami proračunskih uporabnikov.
Prerazporeditev proračunskih sredstev župan izvede na
podlagi pisnega dokumenta, iz katerega je razvidno, katera
proračunska postavka se zmanjšuje in katera povečuje, s čimer
ostane proračun uravnotežen.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od‑
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom fi‑
nanciranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji
39. člena ZJF.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občin‑
skemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab‑
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori‑
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik
prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namen‑
skih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe
Občine Bled.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
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7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
Proračunska rezerva (za naravne nesreče) se v letu 2010
oblikuje v višini 50.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov (za
posamezen namen) župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine določene v posebnem delu, za‑
gotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je name‑
njena financiranju nepredvidenih odhodkov, ki jih ob sprejemu
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
2,0% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od‑
loča na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave s sklepom
o prerazporeditvi sredstev župan do višini 5.000 evrov za
posamezen namen.
O sklepih o prerazporeditvah sredstev splošne prora‑
čunske rezervacije, ki presega županova pooblastila, odloča
občinski svet.
Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2010 je
določen v višini 81.781,00 evrov.
4. POSEBNOSTI UPR. IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOZENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 evrov.
11. člen
(nakup zemljišč)
Župan lahko samostojno odloča o nakupu zemljišč do
površine 300 m2.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Posebnosti zadolževanja občin ureja 85. in 86. člen ZJF
ter 10.a in 10.e člen ZFO‑1.
Iz proračuna občine (splošni del proračuna – račun finan‑
ciranja) je razvidno, da Občina Bled v letu 2010 ne predvideva
dodatnih zadolžitev.
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Občina lahko izdaja skladno s 86. členom ZJF tudi po‑
roštva.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti jav‑
nih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljice so, vendar
največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem daje
poroštvo.
Župan lahko samostojno – do višine 50.000,00 evrov
– odloča o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih
podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih pod‑
jetij in javnih zavodov nad vrednostjo 50.000,00 evrov, odloča
Občinski svet Občine Bled.
Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine podpiše župan
ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
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5. člen
V okviru praznovanja občinskega praznika lahko potekajo
različne prireditve kulturnih, športnih in drugih društev. Na osre‑
dnji prireditvi, ki jo organizira občina, župan podeli občinska
priznanja.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2011.
Št. 030-0002/2007
Borovnica, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Bled v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-104/2009-2
Bled, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

BOROVNICA
2373.

Odlok o prazniku Občine Borovnica

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list
RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na
26. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o prazniku Občine Borovnica
1. člen
Občina Borovnica ima svoj občinski praznik.
2. člen
Občina Borovnica določa za občinski praznik 27. julij, dan
slavnostnega odprtja Južne železnice, ki je bilo leta 1857.
Ob občinskem prazniku občina obeleži tudi obletnico prve
omembe kraja Borovnica, ki je bila leta 1257.

2374.

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 6/08 in 81/09), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borov‑
nica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) je Občinski svet Občine
Borovnica na 27. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na zemljiščih:
– parc. št. 1773/26 – travnik, v izmeri 247 m2, ki je vpisano
v zk. vl. št. 1304, k.o. Zabočevo,
– parc. št. 1773/27 – travnik, v izmeri 102 m2, ki je vpisano
v zk. vl. št. 1304, k.o. Zabočevo,
– parc. št. 3286/12 – cesta, v izmeri 84 m2, ki je vpisano
v zk. vl. št. 2710, k.o. Borovnica,
– parc. št. 3286/11 – cesta, v izmeri 165 m2, ki je vpisano
v zk. vl. št. 2710, k.o. Borovnica,
– parc. št. 3270/6 – pot, v izmeri 117 m2, ki je vpisano v
zk. vl. št. 2710, k.o. Borovnica,
– parc. št. 787/2 – travnik, v izmeri 291 m2, ki je vpisano
v zk. vl. št. 2, k.o. Breg.
2. člen
Na parcele navedene v 1. členu sklepa se vknjiži lastnin‑
ska pravica na Občino Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borov‑
nica, matična številka: 5883393.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0008/2009-6
Borovnica, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

3. člen
Občina Borovnica ima spominski dan, kot dan spomina
na vse žrtve II. svetovne vojne.
4. člen
Občina Borovnica določa za spominski dan 10. marec,
dan usmrtitve nedolžnih žrtev preserskega procesa v Gramozni
jami leta 1942. Na spominski dan občina v spomin vseh žrtev
II. svetovne vojne položi cvetje k spominski plošči na osnovni
šoli in k spomeniku zamolčanim žrtvam pri cerkvi. Na ta dan
organizira spominsko slovesnost v Gramozni jami, kjer občin‑
ska delegacija položi venec.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

DIVAČA
2375.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov svetov krajevnih skupnosti v Občini
Divača

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah
ZLV‑UPB2 (Uradni list RS, št. 22/06, 70/06) je Občinski svet
Občine Divača na 31. seji dne 8. 6. 2010 sprejel
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ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Divača
1. člen
S tem odlokom se v krajevnih skupnostih na območju
Občine Divača določijo volilne enote za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti ter sestava in število članov svetov, ki se
volijo v posamezni krajevni skupnosti.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih sku‑
pnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Barka se
določi 1 volilna enota v kateri se voli 3 člane sveta krajevne
skupnosti:
Volilna enota številka 1 obsega naselje Barka.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Divača se
določi 4 volilne enote, v katerih se voli skupno 8 članov sveta
krajevne skupnosti:
– Volilna enota številka 2/1 obsega naselje Divača.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne sku‑
pnosti.
– Volilna enota številka 2/2 obsega naselja Dolnje Ležeče,
Gradišče in Brežec pri Divači.
V tej volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti
– Volilna enota številka 2/3 obsega naselja Betanja, Ma‑
tavun, Škocjan in Naklo.
V tej volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 2/4 obsega naselji Dane pri Divači
in Kačiče‑Pared.
V tej volilni enoti se voli 2 člana sveta krajevne skupnosti.
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– Volilna enota številka 5/3 obsega naselje Vremski Britof.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 5/4 obsega naselje Dolnje Vreme.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 5/5 obsega naselje Gornje Vreme.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 5/6 obsega naselje Gornje Leže‑
če. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 5/7 obsega naselje Škoflje. V tej
volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 5/8 obsega naselje Zavrhek. V tej
volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 5/9 obsega naselje Podgrad pri
Vremah. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne sku‑
pnosti.
8. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem
načelu. Člane svetov volijo volivci, ki imajo volilno pravico in
stalno bivališče na območju posamezne krajevne skupnosti,
za katero se volijo člani sveta.
9. člen
Za člana sveta krajevne skupnosti lahko kandidira kandi‑
dat, ki ima volilno pravico in stalno bivališče na območju tiste kra‑
jevne skupnosti, v katerega svet krajevne skupnosti kandidira.
10. člen
Volivec lahko glasuje največ za toliko kandidatov, koli‑
kor članov sveta krajevne skupnosti se voli v volilni enoti. V
posamezni volilni enoti so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili
največ glasov.
11. člen
Če se v volilni enoti voli en član sveta krajevne skupno‑
sti in sta dva kandidata dobila enako največje število glasov,
odloči o izvolitvi med njima žreb, ki ga opravi občinska volilna
komisija.

5. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Misliče se do‑
loči ena volilna enota, v kateri se volijo 3 člani sveta krajevne
skupnosti.
– Volilna enota številka 3 obsega naselja: Misliče, Vareje,
Vatovlje in Kozjane.

12. člen
Če se v volilni enoti voli več članov sveta krajevne sku‑
pnosti in sta zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvo‑
litev, dobila enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima
žreb, ki ga opravi občinska volilna komisija.

6. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Senožeče se
določi 7 volilnih enot, v katerih se voli skupno 10 članov sveta
krajevne skupnosti:
– Volilna enota številka 4/1 obsega naselje Senožeče. V
tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 4/2 obsega naselje Potoče. V tej
volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 4/3 obsega naselje Dolenja vas. V
tej volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 4/4 obsega naselje Laže. V tej
volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 4/5 obsega naselje Gabrče. V tej
volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 4/6 obsega naselje Senadole. V
tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 4/7 obsega naselje Otošče. V tej
volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.

13. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska
volilna komisija, volilna komisija krajevne skupnosti in volilni
odbori.

7. člen
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti Vreme se
določi 9 volilnih enot, v katerih se voli skupno 9 članov sveta
krajevne skupnosti:
– Volilna enota številka 5/1 obsega naselje Goriče pri Fa‑
mljah. V tej volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
– Volilna enota številka 5/2 obsega naselje Famlje. V tej
volilni enoti se voli l član sveta krajevne skupnosti.

14. člen
Občinska volilna komisija opravlja naslednje naloge:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lo‑
kalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna
navodila v zvezi z izvajanjem zakona o lokalnih volitvah,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona o lokalnih
volitvah,
– določa enotne standarde za volilne materiale in določa
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore,
– imenuje volilni odbor za predčasno glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam
kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno obi‑
čajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so
vpisani v volilni imenik,
– zbira zahteve za sklic zborov volivcev in predloge kan‑
didatur,
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– objavi izide volitev v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
15. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti opravlja naslednje
naloge:
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in
razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so izvoljeni,
– daje poročilo o izidu volitev,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska
volilna komisija.
16. člen
Volilni odbor opravlja naslednje naloge:
– vodi glasovanje na volišču,
– ugotavlja izide glasovanja na volišču.
17. člen
Postopek kandidiranja poteka v skladu z zakonom in se
zaključi v skladu z določili rokovnika za izvedbo volitev.

Št.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2010-11
Divača, dne 8. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

2376.

Odlok o spremembah Odloka o krajevnih
skupnostih

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 76/08 in 79/09)
in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 31. redni
seji dne 1. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih
1. člen
V Odloku o krajevnih skupnostih (Primorske novice, Ura‑
dne objave št. 9/1996, Uradni list RS, št. 77/06) se spremeni
6. člen tako, da se glasi:
»Organi krajevne skupnosti so svet krajevne skupnosti
in volilna komisija krajevne skupnosti. Funkcijo nadzornega
odbora opravlja nadzorni odbor Občine Divača.«
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2. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»Svet krajevne skupnosti opravlja naloge, ki jih določa
Statut Občine Divača, Odlok o pristojnostih in nalogah KS v
Občini Divača in naloge, ki jih občinski svet s sklepom prenese
na organe krajevne skupnosti.«
3. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se črta prvi stavek in se ga
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Volilno komisijo krajevne skupnosti imenuje svet krajev‑
ne skupnosti.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032.0007/2010-06
Divača, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

18. člen
Prvo sejo novo izvoljenega sveta krajevne skupnosti skli‑
če župan Občine Divača najpozneje v 20 dneh po izvolitvi
novega sveta krajevne skupnosti, oziroma predsednik volilne
komisije krajevne skupnosti, če župan še ni izvoljen.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o
določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupno‑
sti v Občini Divača (Uradne objave Primorskih novic, št. 9/96,
Uradni list RS, št. 77/06).

47 / 11. 6. 2010 /

GORENJA VAS - POLJANE
2377.

Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe distribucije toplotne
energije v Občini Gorenja vas - Poljane

V zvezi s prvim odstavkom 33. člena Energetskega za‑
kona (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2 in 70/08) in na podlagi
3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Go‑
renja vas ‑ Poljane (UVG, št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00,
Uradni list RS, št. 59/07) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja
vas ‑ Poljane (UVG, št. 47/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je
Občinski svet Občine Gorenja vas ‑ Poljane na 21. redni seji
dne 1. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe distribucije toplotne
energije v Občini Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje izvajanja izbirne
lokalne gospodarske javne službe distribucije toplotne energije
po lokalnem omrežju (v nadaljnjem besedilu: javna služba), še
posebej pa:
– organizacijsko zasnovo ter obseg izvajanja te gospo‑
darske javne službe,
– pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne
službe,
– način podelitve koncesije ter koncesijsko pogodbo,
– način izvajanja javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe in poslo‑
vanja koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem koncesije ter kazenske določbe.
Ta odlok je v delu, kjer so določeni predmet in pogoji
opravljanja javne službe, koncesijski akt.

Stran

6880 /

Št.

47 / 11. 6. 2010
2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– toplovodno omrežje je omrežje za prenos tople in vroče
vode ali pare, katerega predstavlja sistem povezanih naprav, ki
so namenjene transportu oziroma distribuciji toplote do priključ‑
nega voda oziroma do odjemnega mesta. Toplovodno omrežje
sestavljata primarno toplovodno omrežje in sekundarno toplo‑
vodno omrežje,
– primarno toplovodno omrežje je omrežje, ki poteka
od proizvajalca toplotne energije do posameznih pod‑območij
znotraj območja, na katerem se izvaja javna služba,
– sekundarno toplovodno omrežje so odcepi od primarne‑
ga toplovodnega omrežja do posameznih obratov,
– uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja od‑
jema ali v omrežje oddaja toplotno energijo.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen
kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so
izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA IZVAJANJA
JAVNE SLUŽBE
3. člen
(organizacijska zasnova)
Javno službo v Občini Gorenja vas ‑ Poljane opravlja kon‑
cesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje javne službe.
4. člen
(koncedent)
Koncedent po tem odloku je Občina Gorenja vas ‑ Poljane
(v nadaljnjem besedilu: koncedent).
5. člen
(območje opravljanja javne službe)
Javna služba se opravlja na območju celotne Občine Gore‑
nja vas ‑ Poljane, razen na območju Gospodarske cone Todraž,
kjer predmetno gospodarsko javno službo ureja Odlok o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo na območju Gospodarske cone Todraž.
6. člen
(uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so pravne ali fizične
osebe, ki iz omrežja odjemajo ali v omrežje oddajajo toplotno
energijo na območju občine, določenem v prejšnjem členu in
ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o priključitvi na
toplovodno omrežje in o distribuciji toplotne energije.
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IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
8. člen
(pravice in obveznosti koncesionarja)
V zvezi z izvajanjem javne službe ima koncesionar zlasti
naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe,
– ravnati skladno z zakonodajo ter upoštevati tehnične
in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem
javne službe,
– izvajati javna pooblastila skladno z veljavnimi predpisi,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kot dober strokovnjak upravljati, uporabljati in vzdrževati
objekte, naprave in druga sredstva, ki se uporabljajo za opra‑
vljanje javne službe,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige, pripravljati
ustrezne poslovne načrte in letna poročila, ter morebitne druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
– opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
9. člen
(javna pooblastila koncesionarja)
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
– v upravnem postopku izdaja soglasja k priključitvi ozi‑
roma odločbe o zavrnitvi priključitve na toplovodno omrežje na
območju izvajanja javne službe, skladno z določbo drugega
odstavka 71. člena Energetskega zakona,
– daje v postopku priprave prostorskih aktov smernice in
mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno s predpisi o
urejanju prostora in 48. členom Energetskega zakona,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave pro‑
jektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasja k
projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varoval‑
nih pasov toplovodnega omrežja, skladno z Zakonom o graditvi
objektov in Energetskim zakonom,
– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne
energije iz distribucijskega omrežja potem, ko da nanje soglas‑
je Občinski svet Občine Gorenja vas ‑ Poljane,
– sprejme tarifni sistem za dobavo in odjem toplotne
energije skladno s 35. členom tega odloka,
– skladno s četrtim odstavkom 40. člena Energetskega
zakona sprejme sistemska obratovalna navodila za distribu‑
cijsko omrežje za oskrbo s toplotno energijo za območje iz
5. člena tega odloka, oziroma obdrži v veljavi obstoječa navo‑
dila, ki so veljavna na dan veljavnosti tega odloka.
Poleg javnih pooblastil iz prvega odstavka tega člena ima
koncesionar tudi druga javna pooblastila, ki jih določa veljavna
zakonodaja ali predpisi Občine Gorenja vas ‑ Poljane.
V. PODELITEV KONCESIJE

III. OBSEG IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

10. člen

7. člen

(javni razpis)

(obseg in predmet koncesije)

Koncedent pridobiva koncesionarja za izvajanje storitev
javne službe na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu
z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93) in ob smiselni uporabi postopka po Zakonu o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08).

Javna služba po tem odloku obsega:
– prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do
uporabnikov,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških
izboljšav,
– izvajanje meritev in preizkusov delovanja toplovodnega
omrežja.
Izvajalec javne službe mora poleg nalog iz prvega odstav‑
ka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so
z javno službo neločljivo povezane.

11. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– navedbe o predmetu koncesije,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetek in trajanje koncesije,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij,
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– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s
tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– rok za izbiro koncesionarja,
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi
noben kandidat.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove‑
nije. Sestavni deli razpisne dokumentacije morajo biti enaki
vsebini razpisa.
Če so posredovane samo nepravilne ali nepopolne prijave
na razpis, se razpis za izvajanje javne službe lahko ponovi.
12. člen
(izbira koncesionarja)
O izbiri koncesionarja odloči pristojni upravni organ ob‑
činske uprave z odločbo. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi
pristojni upravni organ občinske uprave predlog posebne ko‑
misije za vodenje razpisa, ki jo imenuje župan.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba.
O pritožbi odloča župan.
Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za dobo
največ 20 let, ki začne teči z dnem sklenitve koncesijske po‑
godbe.
Koncesionar je edini izvajalec javne službe na območju,
za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesionar pridobi izključno pravico gradnje in upravlja‑
nja z lokalnim toplovodnim omrežjem.
13. člen
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Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti
sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena more‑
bitna prejšnja koncesija, začne pa učinkovati po izteku roka.
V koncesijski pogodbi se določijo zlasti:
– način in roki plačil, višina finančnih jamstev za izvajanje
storitev javne službe ter način uveljavljanja jamstev,
– razmerja v zvezi z morebitnimi sredstvi, ki jih vloži
koncedent,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe ter pogoji odvzema koncesije, če pri
distribuciji toplotne energije nastajajo hude in druge kršitve, na
podlagi katerih je možen odvzem koncesije,
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, pov‑
zročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe,
– način, obseg in pogoji odkupa koncesije,
– pogoji in način prevzema javne službe v režijo,
– način potrditve sprememb o načinu izvajanja storitev
javne službe,
– način obveščanja javnosti in uporabnikov o storitvah
javne službe,
– pogoji in način izvajanja javne službe za primer nastan‑
ka višje sile pri koncesionarju,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh
dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe
na način in pod pogoji, določenimi v tem odloku,
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani kon‑
cedenta,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno podaljšanje,
skladno s tem odlokom.

(merila za izbor koncesionarja)

16. člen

Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena (neto cena v EUR brez DDV) za storitve javne
službe, in sicer cena za distribucijo toplote v EUR/kWh,
– čas vzpostavitve javne službe in njen obseg pokritosti
območja.
Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionarja
je sestavni del razpisne dokumentacije.

(podaljšanje pogodbe)

14. člen

Stran

Koncedent lahko po lastni presoji podaljša koncesijo za
obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi, če koncesionar v
roku dvanajstih mesecev pred prenehanjem veljavnosti kon‑
cesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje kon‑
cesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod
katerimi je bila podeljena.

(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

17. člen

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije
in je pridobil lastnost pravne osebe z vpisom v register ali je
vpisan v register samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno
dovoljenje,
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov in je
ustrezno tehnično opremljen za samostojno opravljanje nalog,
ki so predmet koncesije,
– da razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energet‑
ske dejavnosti,
– da predloži predlog tarifnega sistema javne službe,
skladen z zakonodajo, ki ureja to področje,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
Koncesionar mora v svoji prijavi na razpis podrobno opre‑
deliti izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka.

(prenehanje razmerja, odkup, odvzem, prenos in prevzem)

VI. KONCESIJSKA POGODBA
15. člen

Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in konceden‑
tom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– s prevzemom koncesije v režijo,
– v primeru stečaja ali prenehanja koncesionarja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora do‑
tedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati
javno gospodarsko službo, ki je predmet te koncesije do dneva,
ko opravljanje te javne službe prevzame drug izvajalec, če je
to objektivno mogoče ali če zakon ne določa drugače, vendar
najdlje eno leto.
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.

(koncesijska pogodba)

18. člen

Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko
pogodbo. V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.
Najkasneje mesec dni po pravnomočnosti odločbe o izbiri
koncesionarja koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v
podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati
v roku enega meseca od prejema. Koncesijska pogodba prične
veljati z dnem podpisa obeh strank.

Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo, če:
– pride koncesionar v stečaj ali likvidacijo ali koncesijska
pogodba preneha, ne glede na razlog ali način, koncedent pa
ugotovi, da v primernem roku ne bo mogel podeliti koncesije
drugemu koncesionarju. Dotedanji koncesionar je do ponovne
ureditve razmer dolžan koncedentu na njegovo zahtevo omo‑

(režija)

Stran

6882 /

Št.

47 / 11. 6. 2010

gočiti uporabo svojih sredstev, ki jih je uporabljal za opravljanje
koncesionirane javne službe,
– je zagotovljena večja kakovost izvajanja javne službe.
Podrobneje se prevzem javne službe v režijo uredi v
koncesijski pogodbi.
19. člen
(odkup koncesije)
Koncedent lahko koncesijo odkupi.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da v primeru
prenehanja koncesijskega razmerja koncedent prevzame tudi
vse objekte in naprave v lasti koncesionarja, ki so namenjeni
izvajanju javne službe.
Podrobnejša vprašanja prevzema navedenih objektov in
naprav iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko po‑
godbo.
20. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne
službe za več kot 2 zaporedna dneva oziroma za več kot 5 dni
(ne glede na to, ali so zaporedni) v koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zako‑
nov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na
podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovi‑
tega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe,
ogrožanja varnosti ljudi ali premoženja ali nepravilnega vzdrževa‑
nja toplovodnega omrežja po izključni krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s
33. in 36. členom tega odloka,
– če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih
postavk,
– če koncesionar opusti sklenitev zavarovanja po 27. členu
tega odloka,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev
koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost distribucije
toplotne energije preneha izvajati kot koncesionirana gospo‑
darska javna služba.
V primerih iz druge, tretje, četrte, šeste in sedme alineje
prejšnjega odstavka je odvzem koncesije možen, če je kon‑
cedent na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno
opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve
in ga pri tem opozoril na možnost odvzema koncesije.
V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame
izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način iz‑
vajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
21. člen
(spremembe okoliščin)
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti
o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev kon‑
cesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statu‑
sni spremembi. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori
in je zaradi sprememb prizadet interes občine oziroma če so
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesij‑
ske pogodbe, lahko koncedent odvzame koncesijo.
22. člen
(višja sila)
Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene okolišči‑
ne, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj
volje strank oziroma jih stranke ne morejo predvideti.
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Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge
elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti na nad‑občin‑
ski ravni oziroma ukrepi koncedenta, ki so posledica zahtev
oblasti na nad‑občinski ravni, pri čemer pride do spremenjenih
okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih iz‑
vajanje javne službe ni možno na celotnem območju iz 5. člena
tega odloka ali na njegovem delu na način, ki ga predpisuje
koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z
opravljanjem javne službe v največjem možnem obsegu, kon‑
cedent pa je dolžan koncesionarju na ustrezen način povrniti
morebitne povečane stroške, ki nastanejo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvaja‑
nju javne službe v takih pogojih.
Koncesionar je ob stavki dolžan zagotoviti nemoteno dis‑
tribucijo toplotne energije.
23. člen
(vključevanje podizvajalcev)
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo,
lahko koncesionar, na podlagi soglasja koncedenta, sklene z
drugim usposobljenim izvajalcem storitev javne službe pogod‑
bo o začasnem izvajanju del, v okviru katere lahko podizvajalec
opravlja posamezne storitve na območju izvajanja gospodar‑
ske javne službe distribucije toplotne energije na območju iz
5. člena tega odloka.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne služ‑
be preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta
in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem, nastopati v svojem
imenu.
VII. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
24. člen
(obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
Javno službo mora koncesionar izvajati kakovostno in
neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih,
določenih z zakonom ali odlokom koncedenta.
Koncesionar mora pri svojem delovanju upoštevati določ‑
be Energetskega zakona, in sicer:
– da morajo izvajalci gospodarskih javnih služb, dolo‑
čenih s tem zakonom, v javnem interesu izvajati obveznosti
javne službe, zlasti varnost obratovanja, zanesljivost dobave
(v tem primeru distribucije) energije, zagotavljanje dobave (v
tem primeru distribucije) energije in storitev pod splošnimi
pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, zagotavljanje
predpisane kvalitete in razumne cene dobavljene (v tem pri‑
meru prenesene) energije oziroma storitev ter varovanje okolja,
kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje
podnebnih razmer,
– da morajo skladno z določbo 47. člena v času stavke
delavci pri koncesionarju zagotavljati tako obratovalno pripra‑
vljenost objektov, omrežij in naprav, kot je predpisano za nede‑
lje, državne praznike in druge dela proste dneve,
– da morajo direktorji oziroma člani uprave koncesionarja
s sklepom določiti delavce, ki opravljajo naloge za zagotovitev
obratovalne pripravljenosti iz prejšnje alineje.
25. člen
(objekti in naprave za izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan zgraditi ustrezno število objektov
in naprav toplovodnega omrežja, ki so potrebni za kvalitetno
izvajanje javne službe na območju iz 5. člena tega odloka.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi
koncesionar, so v lasti koncesionarja.
Koncedent in koncesionar se lahko v koncesijski pogodbi
dogovorita, da koncesionar v imenu in za račun koncedenta ne‑
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odplačno opravlja storitve vodenja investicij v zvezi z izgradnjo
objektov in naprav toplovodnega omrežja.
Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji toplovodnega
omrežja je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše
dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v naj‑
večji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo
varnost in zanesljivost delovanja toplovodnega omrežja.
Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmer‑
nost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter
stroški njegove uporabe.
Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za
izgradnjo toplovodnega omrežja, pripravi koncesionar in jo
predloži koncedentu v potrditev.
V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka
je koncedent dolžan sodelovati s koncesionarjem v okviru za‑
konskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
26. člen
(vzdrževanje in preskušanje toplovodnega omrežja)
Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za
vzdrževanje toplovodnega omrežja in z njim povezane infra‑
strukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje
javne službe. Koncesionar mora v najkrajšem možnem času
poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjklji‑
vosti, ki se pojavijo na toplovodnem omrežju. V ta namen mora
koncesionar zagotoviti sam ali na podlagi pogodbe z drugim
subjektom dežurno službo, ki razpolaga z ustreznim številom
usposobljenih ljudi in potrebno opremo.
Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o
vseh okvarah ali nepravilnostih na toplovodnem omrežju ali na
napeljavi oziroma napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivale
na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
27. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Koncesionar mora vsaj 30 dni pred sklenitvijo pogodb z
uporabniki skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali ne‑
vestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom
ali drugim osebam.
28. člen
(izvajanje drugih dejavnosti)
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere
je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na
izvajanje javne službe.
Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v na‑
sprotju z namenom ali načinom izvajanja javne službe.
VIII. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
29. člen
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31. člen
(uporaba storitev javne službe)
Z uporabnikom, ki je pridobil ustrezno soglasje za priklju‑
čitev na toplovodno omrežje, je koncesionar dolžan skleniti
ustrezno pogodbo o distribuciji toplotne energije.
V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega
odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z
upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju
ustrezno ravnanje.
Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o distribuciji
toplotne energije urejajo splošni pogoji.
32. člen
(prekinitev uporabe storitev javne službe)
Koncesionar storitev lahko trajno ali začasno prekine izva‑
janje javne službe uporabniku v primerih, določenih z zakonom
ali splošnimi pogoji.
O prekinitvi izvajanja javne službe koncesionar odloči z
upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča
župan Občine Gorenja vas ‑ Poljane.
IX. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
33. člen
(poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi posebno ločeno računo‑
vodstvo in druge evidence, ki bodo omogočale finančni in drugi
nadzor nad poslovanjem koncesionarja v zvezi z nadzorom nad
izvajanjem koncesije,
– skladno s 37. členom Energetskega zakona pripraviti,
revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to
zakon zahteva za velike družbe.
Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v prime‑
ru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
34. člen
(način financiranja javne službe)
Viri financiranja javne službe po tem odloku so prihodki
od opravljenih storitev, ki jih v svojem imenu in za svoj račun
izvaja koncesionar, morebitna sredstva koncedenta, ki jih ta
pridobi za namen izvajanja javne službe in morebitna sredstva
neposrednega vlaganja državnega proračuna ali mednarodnih
finančnih virov.
35. člen

Uporabniki na območju, na katerem se izvaja javna služ‑
ba, imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in
uporabo storitev javne službe pod enakimi pogoji brez diskri‑
minacije v skladu z določbami Energetskega zakona in druge
zakonodaje, ki ureja to področje.

(tarifni sistem)

30. člen
Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik
pridobiti soglasje za priključitev, skladno z določbo 9. člena
tega odloka.

6883

Soglasje za priključitev izda v upravnem postopku konce‑
sionar uporabniku, ki izpolnjuje zahteve, določene v splošnih
pogojih in če je priključitev ekonomsko sprejemljiva ter tehnično
izvedljiva.
V primeru kršitve pravice uporabnika iz drugega odstavka
tega člena, lahko uporabnik vloži pritožbo na župana Občine
Gorenja vas ‑ Poljane, ki odloči o njegovi pravici in po potrebi
koncesionarju naloži ustrezno ravnanje.

(pravice uporabnikov)

(priključitev na toplovodno omrežje)

Stran

Prenešena toplota se obračunava na podlagi tarifnega
sistema, ki ga sprejme in javno objavi koncesionar potem, ko
da nanj soglasje Občinski svet Občine Gorenja vas ‑ Poljane.
Pri oblikovanju tarifnega sistema iz prejšnjega odstavka
mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona
ter drugih predpisov.
Višino tarifnih postavk za opravljanje storitev javne službe
v okviru tarifnega sistema določi in javno objavi koncesionar
potem, ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Gorenja
vas ‑ Poljane.

Stran

6884 /
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36. člen
(koncesijska dajatev)

Koncesionar za opravljanje koncesije koncedentu letno
plačuje koncesijsko dajatev, določeno s koncesijsko pogodbo.
V skladu s koncesijsko pogodbo lahko koncedent po lastni
presoji odpusti del ali celotno koncesijsko dajatev.
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43. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 360-005/2010-001
Gorenja vas, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
37. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja pristojni upravni organ koncedenta.
Koncedent za posamezna strokovna in druga opravila
lahko pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma dru‑
go ustrezno institucijo.
38. člen
(omogočanje nadzora)
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter
omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke
in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
39. člen
(vrste nadzora)
Koncedent opravi napovedan nadzor s predhodno napo‑
vedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti kon‑
cesionarja ali tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja.
Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov opravi tudi
nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred‑
stavnika koncesionarja in koncedenta, oziroma pooblaščenec
koncedenta.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
(neupravičen odjem pravne osebe)
Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če se priključi na omrežje
za distribucijo toplotne energije brez soglasja koncesionarja
ali neupravičeno koristi toplotno energijo, ki se prenaša po
omrežju.
Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe za prekršek iz prejšnjega odstavka.
41. člen
(neupravičen odjem fizične osebe)
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba,
če se priključi na omrežje za distribucijo toplotne energije brez
soglasja koncesionarja ali neupravičeno koristi toplotno ener‑
gijo, ki se prenaša po omrežju.
XII. KONČNA DOLOČBA
42. člen
Občinski svet Občine Gorenja vas ‑ Poljane po uveljavitvi
tega odloka sprejme pravilnik o tehnični izvedbi, uporabi in
priključitvi na toplovodno omrežje v Občini Gorenja vas ‑ Po‑
ljane.

2378.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih finan‑
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09, v
nadaljevanju: ZJF) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas ‑
Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list RS,
št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas ‑ Poljane na
21. redni seji dne 1. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas ‑ Poljane za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 108/09 z dne 28. 12. 2009) se v
2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
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 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 NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

v EUR
11.571.941
7.354.958
6.300.007
5.733.952
359.200
206.855
0
1.054.951
194.615
1.500
2.000
10.100
846.736
1.361.583
458.087
0
903.496
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PREJETE DONACIJE (730+731)
163.000
730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
163.000
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.692.400
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
504.534
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
2.187.867
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.405.834
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
2.803.124
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
416.980
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
66.913
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.207.447
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
14.000
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
97.784
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
2.276.847
410 SUBVENCIJE
40.781
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
1.697.230
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
183.711
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
355.126
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.045.335
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
6.045.335
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
280.528
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
151.727
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
128.801
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
166.107
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
490.174
440 DANA POSOJILA
15.000
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
475.174
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
–490.174
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH
POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.)
–324.067
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C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.‑IX.)
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA

Stran

6885

0
0
116.800
116.800
–116.800
–440.867
440.867

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
občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračun‑
ske 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 priloga k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas ‑ Poljane.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-017/2009-002
Gorenja vas, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

2379.

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 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. 30/06 – UPB1, 108/09), 21., 29. in 61. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas ‑ Poljane (UVG,
št. 47/99, in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine
Gorenja vas ‑ Poljane na 21. redni seji dne 1. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja
vas ‑ Poljane (UVG, št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00, Uradni
list RS, št. 59/07) se 18. točka prvega odstavka 3. člena spre‑
meni tako, da se glasi:
»18. distribucija toplotne energije.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 033-01/2007-002
Gorenja vas, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

Stran

6886 /
2380.

Št.

47 / 11. 6. 2010

ILIRSKA BISTRICA

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja
vas ‑ Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list
RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas ‑ Poljane
na 21. redni seji dne 1. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče, parc. št. 1290/2, pot v izmeri 107 m2, vpisano v
z. k. vl. št. 250, k.o. Gorenja Ravan, kot javno dobro, preneha
biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče, navedeno v 1. točki tega
sklepa, odpiše iz z. k. vl. št. 250, k.o. Gorenja Ravan. Vpiše se
v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica
za Občino Gorenja vas ‑ Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas, matična številka: 5883261.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-015/2009-005
Gorenja vas, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

GRAD
2381.

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grad 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.,
96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 30. redni
seji dne 21. maja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grad za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2010 se
12. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lah‑
ko zadolži do višine 1.500.000 eurov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-585/10-OS
Grad, dne 21. maja 2010

2382.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS,
št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski
svet Občine Ilirska Bistrica na 33. redni seji dne 27. 5. 2010
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2010-II
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2010
določajo rebalans proračuna, izvrševanje rebalansa proračuna
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: rebalans proračuna).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA REBALANSA
PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu rebalansa proračuna so prikazani pre‑
jemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del rebalansa proračuna se na ravni podskupin
kontov določa v naslednjih zneskih:

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720

Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2010-II

722
73

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
PREJETE DONACIJE (730+731)

V EUR
23.677.317
11.222.382
9.728.920
8.681.393
650.144
397.383

1.493.462
924.923
6.020
9.285
10.200
543.034
4.395.771
2.203.965
2.191.806
‑
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730
74
740
741
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432
III.
B.
75

IV.

750
751
752
44

V.

440
441
442
VI.

50
500
55
550

C.
VII.
VIII.

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.
IZ SRED. PRORAČUNA EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
INVEST. TR. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PR. UPOR.
INVEST. TR. PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZ.
PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

Št.

‑
8.059.164
2.543.739
5.515.425
29.342.955
4.730.708
732.263
124.992
3.568.495
105.563
199.395
4.755.824
311.182
2.519.394
625.194
1.300.054
19.261.770
19.261.770
594.653
476.035
118.617
–5.665.638
V EUR
2.158
‑
2.158

10.000

10.000

–7.842
3.972.587
3.972.587
236.951
236.951
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.
NA RAČ. (I+IV+VII‑II‑V‑VIII)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII‑VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X‑IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA

Stran

6887

–1.937.844
3.735.636
5.665.638
1.937.844

Zmanjšanje sredstev na računu – proračunski primanjkljaj
v višini 1.937.844 evrov se krije iz prenesenih sredstev iz pre‑
teklih let, ki vključuje tudi sredstva krajevnih skupnosti v višini
613.155 evrov.
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni na‑
črti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor,
župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni
na naslednje programske dele: področja proračunske porabe,
glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je raz‑
deljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih
postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od
leta 2010 do leta 2013 sta prilogi k temu odloku in se objavita
na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska‑bi‑
strica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in
posebnega dela rebalansa proračuna ter načrta razvojnih pro‑
gramov neposrednih proračunskih porabnikov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA REBALANSA PRORAČUNA
3. člen
Rebalans proračuna se izvršuje na ravni proračunske
postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu
pred požarom – UPB (Uradni list RS, št. 3/07),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih
sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za
namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne
skupnosti,
5. donacije,
6. sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij,
7. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarne‑
ga premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
8. taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenje‑
vanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
9. prihodki iz naslova turistične takse,
10. sredstva nerazporejenega dobička Kraških lekarn iz
preteklih let.
Če se po sprejemu rebalansa proračuna vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v reba‑
lansu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v
višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega
načrta neposrednega uporabnika in rebalansa proračuna.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem
letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izka‑
zujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte,
za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena‑
komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in
v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in upo‑
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rabnikom ni drugače določeno z odlokom, pogodbo ali drugim
ustreznim dokumentom.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, od‑
ločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v
proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v
skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz
proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo
proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev pre‑
teklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki
občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega
finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z
obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. febru‑
arja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati
podatke in poročila tudi med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna
so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti pro‑
gram dela in finančni načrt za leto 2010 ter poročila o realizaciji
programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v
skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije
javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se
pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne na‑
črte s sprejetim rebalansom proračuna v 30 dneh po uveljavitvi
rebalansa proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skla‑
du s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno
zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog
župana to stori občinski svet.
6. člen
Sredstva rebalansa proračuna se uporabljajo le za name‑
ne, ki so določeni z rebalansom proračuna.
V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru
sredstev, ki so v rebalansu proračuna predvidena za posame‑
zne namene.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za
namene, določene v posebnem delu rebalansa proračuna in
letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti o razdelitvi
prejetih sredstev iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomu‑
nikacijsko omrežje, lahko predsednik krajevne skupnosti med
letom prerazporedi omenjena sredstva za posamezne, s prej
omenjenim sklepom določene aktivnosti.
Če se v teku rebalansa proračuna ugotovi, da so potrebna
dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju rebalansa proračuna ni
bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov
ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme
drugih postavk posameznega podprograma.
Prerazporejanje je možno le v okviru posameznega pod‑
programa, s tem da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija
posamezne načrtovane aktivnosti, iz katere se prerazporejajo
sredstva.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo prerazporeditve tudi
med proračunskimi postavkami, s tem da upoštevajo namen‑
skost sredstev v skladu s 14. členom tega odloka.
Ni dovoljeno izvajati prerazporeditev iz postavk, kjer so
opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opre‑
deljujejo tekoče namene porabe in obratno.
Na predlog predlagateljev finančnega načrta neposredne‑
ga uporabnika:
– župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finanč‑
nem načrtu občinskega sveta,
nadzornega odbora, župana in občinske uprave,
– predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporedi‑
tvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in od‑
hodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom finan‑
ciranja ni možno.
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Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.
V sprejetem rebalansu proračuna lahko na predlog nepo‑
srednega proračunskega uporabnika finančna služba proraču‑
na občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto/pod‑
konto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe.
Služba lahko sama opravi tudi prerazporeditev sredstev, ko gre
za zaokroževanje zneskov ali za nova sredstva znotraj posa‑
meznega podprograma v višini največ do 50 evrov.
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila
predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova proračun‑
ska postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
Krajevna skupnost lahko opravlja prerazporeditve za
sredstva iz 14. člena tega odloka in za lastna sredstva, ki niso
strogo namenska.
Vsako prerazporeditev krajevna skupnost v 5 dneh po‑
sreduje Oddelku za gospodarstvo in finance Občine Ilirska
Bistrica.
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev zno‑
traj materialnih stroškov, razen za tekoče vzdrževanje do višine
500 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh od sprejema
sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so dovoljene na
podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti svet zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev
lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo
za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda.
7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v pri‑
hodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu
tekočega leta.
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 rebalansu proračuna.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2010 prevzame obve‑
znosti za namene, za katere so zagotovljena sredstva v letu
2010 in ki zapadejo v plačilo v letu 2011, v višini 60% obsega
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika za leto 2010, v letu 2010 pa lahko sklene pogodbe
za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2012 v višini 40%
obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu nepo‑
srednega uporabnika za leto 2010. V letu 2010 lahko sklene
pogodbe za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013 v
višini 40% obsega pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika za leto 2010.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za blago in
storitve ter za tekoče transfere, ne sme v letu 2011 presegati
letno 30% skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika za leto 2010, v letu 2012 v višini
10% navedenih skupnih pravic porabe in v letu 2013 v višini
10% navedenih skupnih pravic porabe.
Omejitve iz tretjega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami, razen če na
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko
preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obve‑
znosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposre‑
dnih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan ali predse‑
dnik krajevne skupnosti) lahko spreminja vrednost projektov
v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih vrednost se
spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi Občinski
svet Občine Ilirska Bistrica.
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
9. člen
V skladu z 42. členom ZJF se s proračunom predvidi
splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 2%
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2010 je opre‑
deljena v višini 187.133 evrov, kar znaša 0,79% prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, dru‑
štvom, posameznikom ipd. v višini 13.200 evrov, s tem da
župan lahko podeli za posamezni namen največ 630 evrov,
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, pri‑
prave dokumentacije za razpise ipd., za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 5.560 evrov,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje
sredstva v višini 168.373 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od‑
loča župan in o porabi obvešča občinski svet.
10. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom
ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
23.653 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan‑
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo‑
čan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa župan odloča
o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev prora‑
čunske rezerve, vključujoč tudi sredstva rezerve iz preteklega
obdobja.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva prora‑
čunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije.
O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi po‑
ročili.
11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako
investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem
naročanju.
12. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo za plačevanje že
opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v
rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v Zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(ZIPRS1011) objavljen v Uradnem listu RS, št. 99/09 in Zakonu
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011‑A) obja‑
vljen v Uradnem listu RS, št. 29/10.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodo‑
stojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za
izplačilo.
13. člen
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez
predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so
določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posa‑
mezno krajevno skupnost in sicer največ do 21.000 evrov za
posamični namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstav‑
ka tega člena, so nični.

Št.

47 / 11. 6. 2010 /

Stran

6889

14. člen
Sredstva krajevne skupnosti določena s proračunom za
leto 2010 so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za
druge namene, in sicer v naslednjih primerih:
– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost
nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,
– sredstva za zimsko službo, ki jih v tekočem letu ni po‑
rabila, lahko nameni za druge namene – te določi v finančnem
načrtu prihodnjega leta,
– sredstva na računu leta 2009, ki so bila namenjena
za tekoče naloge, in sicer za funkcioniranje in zimsko službo
lahko nameni za določene naloge, ki jih opredeli v finančnem
načrtu 2010,
– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo na‑
menska – namen določi v finančnem načrtu 2010.
V primeru, da občinska uprava ali organ pristojen za
nadzor ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja
sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko zača‑
sno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi
proračuna do odprave nepravilnosti.
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izpla‑
čila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v
10. členu tega odloka,
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezer‑
vacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz
13. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s 6. in 9. členom
tega odloka,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča ob‑
činskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo.
16. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga
oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predse‑
dnik krajevne skupnosti.
17. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli‑
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
18. člen
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmer‑
ju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja
ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko
župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Zadolženost oziroma odplačilo obveznosti iz naslova po‑
sojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in obveznosti iz
naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih
proračunskih uporabnikov in javnih podjetij na dan 1. 1. 2010
znaša 5,04%.
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Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja
se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2010 lahko zadolži
do višine 3.972.587 evrov za izvajanje investicij.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica
v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-133/2010
Ilirska Bistrica, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.
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KOBARID
2383.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kobarid za leto 2009

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 s spremembami) in 18. člena Statuta Občine Ko‑
barid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine
Kobarid na 32. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid
za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid
za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina podskupina
NAZIV KONTA
Konto, podkon.
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)
700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVEK NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE STAVB
722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
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+401+402+403+404+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Zaključni
račun 2009
5.257.680
3.360.049
2.826.276
2.510.487
188.062
127.727
533.773
372.868
772
11.780
19.627
128.726
181.256
4.340
176.916
0
1.716.375
1.212.625
503.750
4.924.545
1.244.204
322.515
54.917
838.623
14.139
14.010
1.559.363
44.521
782.056
118.151
614.635
1.127.150
1.127.150
993.827
867.276
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432 INVESTICIJSKI TRANSFERIPRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK‑PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITALITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ODPLAČILO DOLGA (551)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)‑(II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA

III.
B.
IV.
V.
VI.
C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v pro‑
račun za leto 2010.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, od‑
hodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna –
prihodki in odhodki ter razvojni programi, načrt delovnim mest
in nabava osnovnih sredstev uprave so sestavni del odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

2384.

Odlok o spremembi Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave Občine
Kobarid

Na podlagi 49. in 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, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 32. seji
dne 27. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Kobarid

126.551
333.134
813
242
571
0
47.851
285.854
–47.851
14.133

– urejanje in čiščenje javnih ter parkovnih površin izven
naselja Kobarid;
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic;
– urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje in oglaše‑
vanje«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01504-1/00
Kobarid, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

Št. 450-2/10
Kobarid, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

6891

2385.

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih aktivnosti
v Občini Kobarid

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega in‑
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 65/07, 56/08 in 4/10), 21. člena Zakona o lokalni sa‑
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 76/08 in 79/09), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na
32. seji dne 27. 5. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju kulturnih aktivnosti
v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 79/00 in 64/01) se
v prvem odstavku 6. člena deseta alineja spremeni tako, da
se glasi:
»– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči«.

1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, po‑
stopki, pogoji in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev ter
medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom sredstev,
namenjenih za sofinanciranje kulturnih aktivnosti v Občini Ko‑
barid, in Občino Kobarid (v nadaljevanju: občina).

2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je nesamostojna
notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja dejav‑
nosti naslednjih gospodarskih javnih služb:
– vzdrževanje občinskih cest;
– izvajanje zimske službe izven naselja Kobarid;
– vzdrževanje ulic in drugih javnih površin izven naselja
Kobarid;

2. člen
Predmet sofinanciranja kulturnih aktivnosti so zaključeni en‑
kratni dogodki, namenjeni širši javnosti in predstavitvi izvajalcev,
na katerih sodelujejo različni kulturni ustvarjalci in na njih javno
predstavijo svojo dejavnost oziroma programski repertoar.
3. člen
Upravičenci lahko za isto kulturno aktivnost pridobijo sred‑
stva le iz enega vira, ki ga zagotavlja proračun občine.
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II. NAMEN

4. člen
Namen sofinanciranja kulturnih aktivnosti je krepitev dru‑
ženja, socialnih stikov, medgeneracijskega sodelovanja ter
ohranjanja kulturne identitete na območju Občine Kobarid.
5. člen
Kulturna aktivnost, ki se sofinancira je lahko:
– prireditev, ki prispeva k obogatitvi družbenih dejavnosti
na lokalni in širši ravni,
– koncert,
– predstava,
– razstava (študijska, tematska, skupinska, monograf‑
ska ...),
– proslava in
– okrogla miza.
III. UPRAVIČENCI
6. člen
Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje
kulturnih aktivnosti po tem pravilniku, so:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registri‑
rano tudi kulturno dejavnost,
– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v
poseben razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,
– druge pravne osebe (gospodarske družbe) in zasebniki,
ki delujejo na področju kulture,
– neprofitne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni
zavod), ki delujejo na področju kulture.
7. člen
(1) Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanci‑
ranje kulturnih aktivnosti po tem pravilniku, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež ali organizacijsko enoto na območju občine,
posamezniki, samozaposleni v kulturi pa imajo stalno prebiva‑
lišče v občini;
– so kot pravne osebe ustanovljeni ali registrirani za opra‑
vljanje dejavnosti s področja kulture;
– delujejo vsaj eno leto;
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacij‑
ske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti;
– poslujejo v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Upravičenci dostavijo poročilo o realizaciji programa
in namenski porabi sredstev, ki so jih v tekočem letu prejeli
iz občinskega proračuna, do 20. novembra tekočega leta za
kulturne aktivnosti izvedene od 11. novembra preteklega leta
do 10. novembra tekočega leta.
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11. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– pogoje in točkovno ovrednotena merila, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti
k prijavi,
– rok za prijavo,
– predvideni rok v katerem bodo znani rezultati javnega
razpisa.
12. člen
Postopek javnega razpisa vodi tri članska strokovna komi‑
sija, ki jo imenuje župan in je sestavljena iz dveh članov Odbora
za negospodarstvo in enega člana iz občinske uprave.
13. člen
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog,
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in
prijaviteljev,
– ocenjevanje in vrednotenje aktivnosti v skladu z merili
iz tega pravilnika,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predloga razdelitve sredstev v roku 30. dni od
dne, ko se je iztekel rok za prijavo na razpis.
14. člen
V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna,
komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge. Rok za dopol‑
nitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna
s sklepom zavrže.

8. člen
Upravičenci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proraču‑
na so dolžni v svojih promocijskih gradivih za sofinanciranje
kulturnih aktivnosti navesti, da je kulturno aktivnost sofinanci‑
rala občina.

15. člen
(1) Sklep o razdelitvi sredstev sprejme direktor občinske
uprave.
(2) Na podlagi dokončnega sklepa o razdelitvi sredstev,
župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo o sofinanciranju,
s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagota‑
vljanjem in koriščenjem občinskih sredstev.
(3) Obvezne sestavine pogodbe so:
– navedba pogodbenih strank,
– navedba aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višina dodeljenih sredstev,
– obdobje v katerem morajo biti dodeljena sredstva po‑
rabljena,
– določilo o sankcijah v primeru nenamenske porabe
sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
aktivnosti.
(4) Če izbrani upravičenec pogodbe ne podpiše ali je ob‑
činski upravi ne vrne v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za
podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju.

IV. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

V. NAČIN SOFINANCIRANJA

9. člen
Višina sredstev za sofinanciranje kulturnih aktivnosti na
območju občine se določi v proračunu občine. Sredstva se
dodeljujejo od začetka veljavnosti odloka o proračunu občine
za posamezno leto, na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na
spletnih straneh občine in na krajevno običajen način.
10. člen
Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na podlagi po‑
polne vloge za prijavo na javni razpis in za največ dve kulturni
aktivnosti.

16. člen
Sofinanciranje kulturnih aktivnosti, izvedenih od 11. no‑
vembra preteklega leta do 10. novembra tekočega leta, se
praviloma izvede po njihovi realizaciji, če izvajalci do 20. no‑
vembra tekočega leta, z ustreznimi dokazili dokažejo nastanek
finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti.
17. člen
(1) Med upravičene stroške aktivnosti sodijo:
– stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo aktivnosti,
– stroški zunanjih izvajalcev, nastali z izvedbo aktivnosti in
– stroški promocije aktivnosti.
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(2) Sredstva na podlagi tega pravilnika niso namenjena
za sofinanciranje:
– redne dejavnosti,
– investicij in
– blaga za nadaljnjo prodajo.
18. člen
Časovno obdobje izvedbe kulturne aktivnosti je proračun‑
sko leto za katerega so bila pridobljena sredstva.
19. člen
Namenska proračunska sredstva, ki v tekočem letu niso
bila porabljena, se v mesecu decembru razporedijo s sklepom
župana med društva, ki so sofinancirana na podlagi javnega
razpisa sorazmerno glede na število pridobljenih točk na raz‑
pisu za tekoče leto.
VI. MERILA
20. člen
(1) Merila za vrednotenje kulturnih aktivnosti so ovredno‑
tena s točkami in so izhodišče za financiranje.
MERILA
1. Vrsta kulturne aktivnost
– Glasbena
– Gledališka
– Plesno‑folklorna
– Likovna, fotografska
– Literarna
2. Število nastopajočih, gostujočih,
– Do 10
– Do 20
– Do 30
– Nad 30
3. Trajanje kulturne aktivnosti
– Poldnevna in manj
– Celodnevna
– Večdnevna
4. Raven kulturne aktivnosti
– Krajevna skupnost
– Občinska raven
– Medobčinska raven
– Meddržavna raven
5. Predvideno število obiskovalcev
– do 100
– nad 100 do 300
– nad 300
6. Starostna struktura obiskovalcev (točke se
seštevajo)
– otroci
– mladina
– odrasli
7. Predvideni delež zagotovljenih lastnih (ne‑
proračunskih) sredstev
– nad 20 do 40 %
– nad 40 % do 70 %
– nad 70%
8. Kulturna aktivnost, kjer je prost vstop in se
ne pobira vstopnina, ali kakšna druga oblika
prispevka
9. Etnografska/etnološka aktivnost

ŠTEVILO
TOČK ZA
AKTIVNOST
20
25
20
10
10
5
10
15
20
5
10
15

5
10
5

10
20
30
20
10
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(2) Vrednost točke izračuna komisija vsako leto na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk
ovrednotenih kulturnih aktivnosti vseh izbranih upravičencev po
naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota
točk vseh prijavljenih kulturnih aktivnosti.
(3) Za upravičenost do sofinanciranja je potrebno doseči
najmanj 60 točk.
VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
21. člen
(1) Upravičenci so dolžni izvajati kulturne aktivnosti v
skladu s tem pravilnikom in določili pogodbe.
(2) Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev spremlja ob‑
činska uprava.
22. člen
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti
ne porabi namensko, ali če pri prijavi aktivnosti navaja
neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva
vrnitev namensko dodeljenih sredstev, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
23. člen
Upravičenec iz prejšnjega člena, ne more kandidirati
za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem jav‑
nem razpisu za sofinanciranje kulturnih aktivnosti v Občini
Kobarid.
VIII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja‑
nuarja 2011.
Št. 007-10/10
Kobarid, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

5
10
15
20
5
10
15
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KRANJ
2386.

Odlok o območjih krajevnih skupnosti
v Mestni občini Kranj

Na podlagi določb 9. in 18. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na
37. seji dne 26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o območjih krajevnih skupnosti
v Mestni občini Kranj
1. člen
Na območju Mestne občine Kranj so s Statutom Me‑
stne občine Kranj ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:
Besnica, Bitnje, Bratov Smuk, Britof, Center, Čirče, Golnik,
Gorenja Sava, Goriče, Hrastje, Huje, Jošt, Kokrica, Mavčiče,
Orehek‑Drulovka, Planina, Podblica, Primskovo, Predoslje,
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Stražišče, Struževo, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato
polje, Žabnica, ki obsegajo območja naselij in ulic kot so opre‑
deljena v nadaljevanju, ter preostala zemljišča, kot so razvidna
iz grafične priloge za vsako krajevno skupnost posebej, ki so
kot priloga sestavni del odloka.

Uradni list Republike Slovenije
Naselje
Kranj

2. člen
Krajevna skupnost Besnica obsega območje naslednjih
naselij in ulic:
Naselje
Rakovica
Spodnja Besnica

Zabukovje
Zgornja Besnica

selij:

Ulica
Na hribu
Nad Žago
Njive
Pešnica
Pod gozdom
Pri cerkvi
Senožeti
Trata
Vogel
Brsc
Dvor
Na dobravah
Na vidmu
Nova vas
Podrovnik
Ribogojnica
V Čepuljah
Videmce.

3. člen
Krajevna skupnost Bitnje obsega območje naslednjih na‑

Naselje
Spodnje Bitnje
Srednje Bitnje
Zgornje Bitnje.
4. člen
Krajevna skupnost Bratov Smuk obsega območje nasle‑
dnjih naselij in ulic:
Naselje
Kranj

selij:

Ulica
Cesta Jaka Platiše (del: hišne števil‑
ke 1, 3, 5)
Cesta Rudija Šeliga (severni del)
Cesta talcev (del: neparne hišne
številke 37–89)
Likozarjeva ulica (del: neparne hišne
številke 23–29)
Ulica Juleta Gabrovška
Ulica Lojzeta Hrovata
Ulica Rudija Papeža
Ulica Tuga Vidmarja.

5. člen
Krajevna skupnost Britof obsega območje naslednjih na‑

Naselje
Britof
Orehovlje.
6. člen
Krajevna skupnost Center obsega območje naslednjih
naselij in ulic:

Ulica
Bleiweisova cesta (del: hišne številke
1, 2, 3)
Cankarjeva ulica
Cesta Iva Slavca
Cesta kokrškega odreda (del: hišni
številki 1 in 3)
Cesta Staneta Žagarja (del: parne
hišne številke)
Glavni trg
Gregorčičeva ulica
Jahačev prehod
Jenkova ulica
Jurčičeva ulica
Kokrški breg
Komenskega ulica
Koroška cesta (del: hišne številke
4–47)
Ljubljanska cesta (del: hišne številke
1–6)
Maistrov trg
Mladinska ulica
Na skali
Partizanska cesta (del: hišne številke
1–18)
Poštna ulica
Pot na kolodvor
Prešernova ulica
Reginčeva ulica
Rotarjeva ulica
Savska cesta (del: hišne številke
1–20)
Sejmišče
Slovenski trg
Stara cesta (del: hišne številke 1–25,
27, 29, 33)
Stošičeva ulica (del: hišne številke
3–6)
Stritarjeva ulica
Škrlovec
Tavčarjeva ulica
Tomšičeva ulica
Trubarjev trg
Vodopivčeva ulica.

7. člen
Krajevna skupnost Čirče obsega območje naslednjih na‑
selij in ulic:
Naselje
Kranj

Ulica
Cesta 1. maja (hišna številka 77)
Cesta Boštjana Hladnika (južni del)
Cesta talcev (hišna številka 90)
Čirče
Gregoričeva ulica
Grmičeva ulica
Mlekarska ulica
Nadižarjeva ulica
Pintarjeva ulica
Retljeva ulica
Savska cesta
Smledniška cesta
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Staretova ulica
Šmidova ulica
Ulica Angelce Hlebce
Cesta Boštjana Hladnika.

Št.

Naselje
Bobovek
Ilovka
Kokrica

8. člen
Krajevna skupnost Golnik obsega območje naslednjega
naselja:
Naselje
Golnik.
9. člen
Krajevna skupnost Gorenja Sava obsega območje nasle‑
dnjih naselij in ulic:
Naselje
Kranj

Ulica
Delavska cesta (del: hišne številke
58–71)
Gorenjesavska cesta
Kolodvorska cesta
Savska loka (del: hišne številke
1–19).

10. člen
Krajevna skupnost Goriče obsega območje naslednjih
naselij:
Naselje
Goriče
Letenice
Srednja vas – Goriče
Zalog.
11. člen
Krajevna skupnost Hrastje obsega območje naslednjega
naselja:
Naselje
Hrastje.
12. člen
Krajevna skupnost Huje obsega območje naslednjih na‑
selij in ulic:
Naselje
Kranj

Ulica
Cesta talcev (del: parne hišne števil‑
ke 4–18 in 19, 23, 25)
Cesta 1. maja (del: hišne številke
1–11, 13 in neparne hišne številke
31–35)
Gogalova ulica
Huje
Skalica
Ulica Janeza Puharja
Ulica Nikole Tesle
Ulica Tončka Dežmana
Župančičeva ulica.

13. člen
Krajevna skupnost Jošt nad Kranjem obsega območje
naslednjih naselij:
Naselje
Čepulje
Javornik
Lavtarski vrh
Planica
Pševo
Sveti Jošt nad Kranjem.
14. člen
Krajevna skupnost Kokrica obsega območje naslednjih
naselij in ulic:

Mlaka pri Kranju
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Ulica

Betonova ulica
Bleiweisova cesta (hišni številki 73,
114)
Cesta na Belo
Cesta na Brdo
Cesta na Rupo (hišne številke 38,
40, 42, 45, 47, 49, 55, 55, 85)
Dežmanova ulica
Dolžanova pot
Galetova ulica
Grosova ulica
Kuratova ulica
Okornova ulica
Partizanska pot
Pokopališka ulica
Snediceva ulica
Benedičičeva pot
Dolenčeva pot
Golniška cesta
Mlaška cesta
Na griču
Nedeljska vas
Oretnekova pot
Pestotnikova ulica
Pot na zelenec
Štefetova ulica
Zagrajškova ulica

Srakovlje
Tatinec.
15. člen
Krajevna skupnost Mavčiče obsega območje naslednjih
naselij:
Naselje
Breg ob Savi
Jama
Mavčiče
Meja
Podreča
Praše.
16. člen
Krajevna skupnost Orehek Drulovka obsega območje
naslednjih naselij in ulic:
Naselje
Kranj

Ulica
Cirilova ulica
Dolenčeva ulica
Drolčevo naselje
Drulovka
Grintovška ulica
Kališka ulica
Kriška ulica
Kutinova ulica
Ljubljanska cesta (del: hišne številke
25–29, 31, 33–40, 42)
Pot za krajem
Savska loka (del: hišne številke
20–24)
Sorška ulica
Storžiška ulica

Stran
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Špikova ulica
Triglavska ulica
Zariška ulica
Zasavska cesta
Zevnikova ulica.

Likozarjeva ulica (del: hišne številke
1–17, parne hišne številke 22–30)
Luznarjeva ulica
Oprešnikova ulica
Partizanska cesta (hišna številka 46)
Reševa ulica
Ručigajeva cesta
Štirnova ulica
Šuceva ulica
Tekstilna ulica
Tomažičeva ulica
Trg Prešernove brigade
Trg Rivoli
Ulica Draga Brezarja
Ulica Janka Puclja
Ulica Milene Korbarjeve
Ulica Mirka Vadnova
Ulica Vide Šinkovčeve
Zadružna ulica
Žanova ulica.

17. člen
Krajevna skupnost Planina obsega območje naslednjih
naselij in ulic:
Naselje
Kranj

Ulica
Cesta Angelce Hlebce (del: neparne
hišne številke 1–9)
Cesta 1. maja (hišne številke 10,
12, 14–30, neparne hišne številke
51–75)
Gubčeva ulica
Planina
Savska cesta (del: parne hišne šte‑
vilke 22–42, 50, 54–60)
Smledniška cesta (hišna številka 2)
Ulica gorenjskega odreda
Ulica Nikole Tesle
Ulica Tatjane Odrove
Vrečkova ulica
Ulica Angelce Hlebce.

18. člen
Krajevno skupnost Podblica obsega območje naslednjih
naselij:
Naselje
Jamnik
Nemilje
Njivica
Podblica.
19. člen
Krajevna skupnost Predoslje obsega območje naslednjih
naselij:
Naselje
Predoslje
Suha pri Predosljah.
20. člen
Krajevna skupnost Primskovo obsega območje naslednjih
naselij in ulic:
Naselje
Kranj

Ulica
Cesta Boštjana Hladnika (severni
del)
Cesta Jaka Platiše (del: neparne
hišne številke 7–21, 18)
Cesta Rudija Šeliga (severni del)
Cesta na klanec
Cesta Staneta Žagarja (del: hišne
številke 28, 30–34, 36–59, 61, 67,
69)
Cesta talcev (del: 2, neparne hišne
številke 1–19)
Jelenčeva ulica
Jezerska cesta
Kajuhova ulica
Kalinškova ulica
Kokrški log
Kovačičeva ulica
Krašnova ulica
Kurirska pot

21. člen
Krajevna skupnost Stražišče obsega območje naslednjih
naselij in ulic:
Naselje
Kranj

Ulica
Bavdkova ulica
Benedikova ulica
Bičkova ulica
Delavska cesta (del: hišne številke 1,
4–12, 14–57, 59)
Gasilska ulica
Hafnarjeva pot
Ješetova ulica
Kocjanova ulica
Krajevna pot
Križnarjeva pot
Ljubljanska cesta (del: hišne številke
10–24, 30, 32)
Medetova ulica
Nartnikova ulica
Pot na Jošta
Pot v Bitnje
Pot za krajem
Pševska cesta
Seljakovo naselje
Sitarska pot
Skokova ulica
Stražiška ulica
Šempeterska ulica
Šiškovo naselje
Škofjeloška cesta
Šmarjetna gora
Šolska ulica
Tominčeva cesta
Trojarjeva ulica
Zlatnarjeva pot
Žeškova ulica
Baragov trg
Cicibanova ulica
Detelova ulica
Finžgarjeva ulica
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Št.

Naselje
Kranj

22. člen
Krajevna skupnost Struževo obsega območje naslednje‑
ga naselja in ulice:
Naselje

Ulica
Struževo.

23. člen
Krajevna skupnost Tenetiše obsega območje naslednjega
naselja:
Naselje
Tenetiše.
24. člen
Krajevna skupnost Trstenik obsega območje naslednjih
naselij:
Naselje
Babni vrt
Čadovlje
Pangrščica
Povlje
Trstenik
Žablje.

Naselje
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Ulica
Begunjska ulica
Bertoncljeva ulica
Bleiweisova cesta (del: parne hišne
številke 4–20, 24–36, 37–40, 42, 44,
45, 48–74, 76–112)
Cesta Kokrškega odreda
Cesta Staneta Žagarja (del: neparne
hišne številke 1–11, 19–29)
Dražgoška ulica
Kebetova ulica
Kopališka ulica
Mandeljčeva pot
Mencingerjeva ulica
Mlakarjeva ulica
Mrakova ulica
Nazorjeva ulica
Oldhamska cesta
Partizanska cesta (del: hišne številke
15, 17, 19–49)
Rupa
Šorlijeva ulica
Ulica mladinskih brigad
Ulica XXXI. divizije
Valjavčeva ulica
Vidmarjeva ulica
Zoisova ulica.

Ulica
Bleiweisova cesta
Gosposvetska ulica
Gradnikova ulica
Kidričeva cesta
Koroška cesta
Krožna ulica
Levstikova ulica
Stošičeva ulica
Ulica Franca Rozmana – Staneta
Ulica 1. avgusta
Vrtna ulica
Zlato polje.

27. člen
Krajevna skupnost Žabnica obsega območje naslednjih
naselij:
Naselje
Šutna
Žabnica.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2010-(41/08)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne

25. člen
Krajevna skupnost Vodovodni stolp obsega območje na‑
slednjih naselij in ulic:
Kranj

Stran

26. člen
Krajevna skupnost Zlato polje obsega območje naslednjih
naselij in ulic:

Jernejeva ulica
Laze
Matajčeva ulica
Na vinograd
Pante
Pod gradom
Pot v puškarno
Pot v Torklo
Prečna ulica
Rožna ulica
Strmov.

Kranj
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Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

2387.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osrednja knjižnica Kranj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91‑I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in
127/06), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08),
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in
18. člena Statuta Mestne občine Kranj je Svet Mestne občine
Kranj na 37. seji dne 26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osrednja knjižnica Kranj
1. člen
Spremeni se naziv odloka Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Osrednja knjižnica Kranj (Uradni list RS, št, 141/04,
55/05, 122/08 in 37/09 – UPB), ki se po novem glasi Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj.
V celotnem besedilu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Osrednja knjižnica Kranj (Uradni list RS, št, 141/04, 55/05,
122/08 in 37/09 – UPB) se besedna zveza »Osrednja knjižnica
Kranj« nadomesti z besedno zvezo »Mestna knjižnica Kranj«.

Stran
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2. člen
V 4. členu se spremeni sedež javnega zavoda, ki se po
novem glasi: »Koroška cesta 4, Kranj«.
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se v zadnjem stavku črta
besedna zveza »tudi uprava«.
4. člen
V 24. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Zavod upravlja s prostori na naslovu Koroška cesta 4,
Kranj v izmeri 4.953,13 m2, ki stoji na zemljišču:
– parcelna št. 300 k.o. Kranj,
Parcela je vpisana v zemljiško knjižnem vložku Okrajnega
sodišča v Kranju, št. 2093/2.«
5. člen
V četrtem odstavku 30. člena se v drugi alineji črta bese‑
dna zveza »če ni z zakonom drugače določeno«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Določbe o spremembi imena knjižnice, spremembi sede‑
ža knjižnice ter upravljanju s prostori začnejo veljati od prese‑
litve knjižnice v nove prostore.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-19/2010-1-47/12
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Stane Štraus l.r.

2388.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj (Uradni list RS,
št. 79/08 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok)
se spremeni 9. člen, tako da se črta drugi odstavek 9. člena.
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se glasi:
»Šolski okoliš Osnovne šole Franceta Prešerna, to je
območje, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok
razporejen v to šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:
– Del naselja (014) Kranj: 0095, 0096, 0105, 0106, 0107,
0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0120, 0121, 0122, 0123, 0146,
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0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0157,
0158, 0159, 0160),
– Cela naselja: (002) Bobovek: 0209; (013) Kokrica: 0210,
0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0303; (019) Mlaka pri
Kranju: 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0308, 0295; (040)
Tatinec: 0246; (034) Srakovlje: 0247.
Od tega matična šola obsega prostorske okoliše del na‑
selja (014) Kranj:
0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0120,
0121, 0122, 0123, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152,
0153, 0154, 0155, 0157, 0158, 0159, 0160, kar predstavlja
naslednje ulice in hišne številke:
– Bleiweisova cesta: 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 29, 31, 37, 38, 39,
40, 42, 44, 45, 45A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 80, 82, 84, 114;
– Cesta Iva Slavca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
– Gosposvetska ulica 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10,
10A, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
– Gradnikova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;
– Kidričeva cesta 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 37, 38, 38A, 39, 41,
43, 45, 47, 47A, 49, 51, 61, 63;
– Koroška cesta: 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27,
29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 47A, 47B, 49, 51, 51A,
53, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 55, 55A, 57, 59, 61, 61A, 63,
65, 67, 69;
– Krožna ulica 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 11A,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
– Levstikova ulica 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8A, 8B, 10;
– Stara cesta 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 33;
– Stošičeva ulica 2, 3, 4, 5, 6;
– Struževo 1, 2, 2A, 2C, 2F, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4,
5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14A, 14B, 14C,
14D, 14E, 14F, 14G, 14H, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18, 19, 19A,
19B, 20, 20A, 20B, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, 25A, 26, 26A,
27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 36,
37, 28, 38A, 39, 40, 40A, 40B, 40C, 41, 42, 43, 44, 44A, 44B,
45, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 46, 47, 47A, 47B, 47C, 47D, 47E,
47F, 47G, 47H, 47I, 47J, 48, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 53A, 54,
55, 55A, 56, 57, 58, 59, 59A, 59B, 59C, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74A, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90;
– Ulica Franca Rozmana‑Staneta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
11, 13;
– Ulica 1. avgusta 1, 3, 5, 7, 9, 11;
– Valjavčeva ulica 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14;
– Vrtna ulica 1, 3, 5, 7;
– Zlato polje 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3, 3A, 3B,
3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3J, 3K, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 11B,
11C, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 13, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E,
15, 15A, 15B, 15C, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Od tega podružnična šola Kokrica obsega naslednja cela
naselja oziroma prostorske okoliše – razredna stopnja:
(002) Bobovek: 0209; (013) Kokrica: 0210, 0211, 0212,
0213, 0214, 0215, 0216, 0303; (019) Mlaka pri Kranju: 0217,
0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0308, 0295; (040) Tatinec:
0246; (034) Srakovlje: 0247.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega
okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.«
3. člen
Črtajo se 11., 12., 13. in 14. člen odloka.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 16. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.«
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-56/2010-1-(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

2389.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj (Uradni list RS,
št. 79/08 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok)
se spremeni 9. člen, tako da se črta drugi odstavek 9. člena.
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se glasi:
»Šolski okoliš OŠ Staneta Žagarja Kranj obsega nasle‑
dnje prostorske okoliše naselja (014) Kranj: 0003, 0004, 0005,
0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015,
0017, 0049, 0057, 0058, 0059, 0067, 0068, 0069, 0071, 0073,
0075, 0076, 0077, 0124, 0171, 0172, 0180, 0306, 0300, kar
obsega naslednje ulice in hišne številke:
– Cankarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 10A, 11,
12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
– Cesta talcev 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19A, 19B, 19C,
23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 25, 25A, 27, 27A;
– Cesta 1. maja 1A, 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 71, 73, 75;
– Čirče 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
30A, 31, 31A, 32, 33, 33A, 34, 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38,
38A, 39, 40, 40A, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 54, 55;
– Glavni trg 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
– Gregoričeva ulica 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
15A, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
– Grmičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 13, 15,
17, 19, 19A, 21, 23, 23A, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
– Huje 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 11,
11A, 12, 13, 15, 17, 17A, 17B, 19, 19A, 21, 23, 23A, 25, 27,
29, 31, 33, 35;
– Ljubljanska cesta 2, 3, 4, 5, 6;
– Mlekarska ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35;
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– Nadižarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
– Pintarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8A, 10, 12, 14;
– Poštna ulica 2, 4, 6;
– Retljeva ulica 1, 2, 2A, 4, 5, 5A, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12,
12A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35;
– Savska cesta 1, 1A, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
18A, 18B, 18C, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 46, 54,
56, 58, 60;
– Sejmišče 1, 2, 3, 4, 5, 7;
– Skalica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17;
– Smledniška cesta 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 12A, 13, 14,
15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28,
29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 41, 41A,
41B, 42, 43, 43A, 43B, 43C, 43D, 44, 45, 45A, 46, 47, 47A, 48,
51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62A, 63, 64, 64A, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73,74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 98, 98A, 100, 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128,
128A, 130, 130A, 132, 132A, 134, 136, 138, 140, 144;
– Stara cesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19;
– Staretova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 12, 14,
15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 19A, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45,
46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60;
– Šmidova ulica 1, 2, 3, 3A, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A,
13, 14, 15;
– Tavčarjeva ulica 24, 26, 28, 35, 37, 37A, 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 51A, 53;
– Tomšičeva ulica 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
– Trubarjev trg 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
– Ulica Tatjane Odrove 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
– Vodopivčeva ulica 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
– Župančičeva ulica 1, 2, 2A,
– in celo naselje Hrastje (049).
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega
okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.«
3. člen
Črtajo se 11., 12. in 13. člen odloka.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 15. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-55/2010-1(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj (Uradni list RS, št. 79/08
– uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok) se spre‑
meni 9. člen, tako da se črta drugi odstavek 9. člena.
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
»Šolski okoliš Osnovne šole Stražišče Kranj, to je obmo‑
čje, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok razpore‑
jen v to šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:
– Del naselja (014) Kranj: 0061, 0062, 0064, 0065, 0125,
0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135,
0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145,
0156, 0178, 0262, 0263, 0264, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277,
0278, 0279, 0280, 0281, 0296, 0302, 0305, 0309, 0310;
– Cela naselja: (006) Čepulje: 0262; (012) Javornik: 0279;
(015) Lavtarski vrh: 0263; (024) Planica: 0264; (030) Pševo:
0280; (038) Sveti Jošt nad Kranjem: 0281; (031) Rakovica:
0250, 0249; (032) Spodnja Besnica: 0251, 0252, 0253, 0254;
(045) Zgornja Besnica: 0255, 0256, 0257; (021) Njivica: 0258;
(043) Zabukovje: 0282; (020) Nemilje: 0259; (025) Podblica:
0260; (011) Jamnik: 0261; (039) Šutna: 0265, 0266, 0267;
(048) Žabnica: 0268, 0269; (033) Spodnje Bitnje: 0270; (036)
Srednje Bitnje: 0271, 0272, 0298.
Od tega matična šola obsega naslednja naselja:
– del naselja Kranj (014), in sicer naslednje ulice:
– Baragov trg 1, 2, 3, 6;
– Bavdkova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
– Benedikova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 14A, 14B, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 30;
– Bičkova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18;
– Cicibanova ulica 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
– Delavska cesta 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71;
– Detelova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18,
20, 22;
– Finžgarjeva ulica 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 31, 33, 35;
– Gasilska ulica 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29;
– Gorenjesavska cesta 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 13B,
13C, 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 13I, 13K, 13L, 13M, 14, 15,
15A, 15B, 15C, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 28A, 28B,
28 C, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35A, 36, 36A, 36B, 37, 38, 39,
39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50A, 51, 51A,
51B, 52, 53, 54, 54A, 55, 56, 56A, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63;
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– Hafnarjeva pot 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 31A, 34, 35, 37, 39, 40, 41,
42, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
– Jernejeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17,
19, 21, 22, 23, 25;
– Ješetova ulica 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
15A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 62, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89,
91, 93, 95, 97, 99, 101;
– Kocjanova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33;
– Kolodvorska cesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
– Krajevna pot 1, 2, 3, 4, 4A, 6, 8;
– Križnarjeva pot 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 36B, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;
– Laze 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 18A, 18B, 19,
20, 22;
– Lavtarski vrh 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6;
– Ljubljanska cesta 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 19A, 19B, 20, 20A, 21, 21A, 22, 23, 24A, 24B, 30, 32;
– Matajčeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
– Medetova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17;
– Nartnikova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
– Na vinograd 2, 3, 4, 6, 8, 10;
– Pante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19;
– Pod gradom 3, 4, 5, 6, 7, 8;
– Pot na Jošta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12,
13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 51,
53, 57, 59, 61;
– Pot na Torklo 1, 4, 5, 6;
– Pot v Bitnje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 28A,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61A,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78;
– Pot v Puškarno 2, 7, 9, 11, 13;
– Pot za krajem 38;
– Prečna ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
– Prisojna ulica 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13;
– Pševska cesta 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60;
– Rožna ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17;
– Seljakovo naselje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;
– Sitarska pot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 19;
– Skokova ulica 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
– Stara cesta 3A, 25,025A, 25B, 25C;
– Stražiška ulica 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21,
22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
– Strmov 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
– Šempeterska ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 48A, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55;
– Šiškovo naselje 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
17, 19;
– Škofjeloška cesta 1, 1A, 1B, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50,
52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84,
86, 88, 90, 92, 98, 102, 106, 108, 112;
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– Šmarjetna gora 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6;
– Šolska ulica 1, 2, 3, 5, 7;
– Tominčeva cesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64;
– Trojarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
– Zlatnarjeva pot 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 18, 20, 22, 24;
– Žeškova ulica 1, 2, 3, 4, 5;
– cela naselja:
– Čepulje (006),
– Javornik (012),
– Planica (024),
– Pševo (030),
– Sveti Jošt nad Kranjem (038),
– Zgornje Bitnje (046).
Od tega podružnična šola Besnica obsega naslednja cela
naselja oziroma prostorske okoliše:
– Njivica (021),
– Rakovica (031),
– Spodnja Besnica (032),
– Zabukovje (043),
– Zgornja Besnica (045).
Od tega podružnična šola Podblica obsega naslednja cela
naselja oziroma prostorske okoliše:
– Jamnik (011),
– Nemilje (020),
– Podblica (025).
Od tega podružnična šola Žabnica obsega naslednja cela
naselja oziroma prostorske okoliše:
– Spodnje Bitnje (033),
– Srednje Bitnje (036),
– Šutna (039),
– Žabnica (048).
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega
okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.«
3. člen
Črtajo se 11., 12., 13. in 14. člen odloka.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 16. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-53/2010-1(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS,
št. 79/08 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok)
se spremeni 2. člen tako, da se v tretjem odstavku pred prvo
alinejo doda nova alineja:
»– podružnična šola Center«.
Sedanja prva, druga, tretja in četrta alineja postanejo dru‑
ga, tretja, četrta in peta alineja tretjega odstavka tega člena.
Sedanji četrti odstavek 2. člena se črta.
2. člen
Spremeni se 3. člen odloka, tako da se za besedno zvezo
Komenskega 2 besedilo v oklepaju (matična stavba) nadomesti
z novim besedilom: »(podružnična šola Center)«.
3. člen
Spremeni se 9. člen odloka, tako da se črta njegov drugi
odstavek, besedilo prvega člena pa se nadomesti z novim
besedilom:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnov‑
nošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen
z zmogljivostjo šole. Zmogljivost šole za izvedbo programa
osnovnošolskega izobraževanja je skupaj 55 oddelkov, za ma‑
tično šolo 21 oddelkov, za podružnično šolo Center 13 oddel‑
kov, za podružnično šolo Goriče 5 oddelkov, za podružnično
šolo Primskovo 10 oddelkov in za podružnično šolo Trstenik
5 oddelkov. «
4. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se glasi:
»Šolski okoliš Osnovne šole Simona Jenka Kranj, to je
območje, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok
razporejen v to šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:
– Del naselja (014) Kranj: 0001, 0002, 0003, 079, 0080,
0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090,
0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100,
0101, 0102, 0103, 0104, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118,
0119, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169,
0181, 0182, 0183, 0194;
– Cela naselja – (041) Tenetiše: 0223, 0224, 0225, 0226;
(016) Letenice: 0227, 0228; (008) Goriče: 0229, 0230; (007)
Golnik: 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0297; (035)
Srednja vas – Goriče: 0238; (023) Pangršica: 0239; (042) Tr‑
stenik: 0240, 0311; (005) Čadovlje: 0241; (047) Žablje: 0242;
(001) Babni vrt: 0243; (027) Povlje: 0244: (044) Zalog: 0245.
Od tega matična šola obsega naslednje ulice in hišne
številke dela naselja (014) Kranj:
– Begunjska ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15;
– Bertoncljeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
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– Bleiweisova cesta 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 60, 62,
68, 70, 72, 74, 76, 78, 86, 88, 90, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
106, 108, 110, 112;
– Cesta Kokrškega odreda 13, 13A, 14, 14A, 14B,
14C,014D, 14E, 14F, 15, 15A, 16, 17, 17B, 18, 19, 20, 21,
21A, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25A, 25B, 25C, 25D, 26, 27, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 42A, 44;
– Cesta na Rupo 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 85;
– Kebetova ulica 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 33, 35;
– Kopališka ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17;
– Mandeljčeva pot 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7,
7A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
– Mencingerjeva ulica 1, 3, 5;
– Mlakarjeva ulica 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24;
– Mrakova ulica 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
– Oldhamska cesta 1, 1A, 3;
– Partizanska cesta 2, 2A, 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 32A,
34, 34A, 34B, 35, 35A, 35B, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42A, 43,
43A, 44, 45, 47, 48, 49;
– Rotarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6;
– Rupa 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 23A, 23B, 23C, 24, 25, 26,
26A, 27, 28, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 30C, 30D, 31, 31A, 31B,
31C, 32, 32A, 32B, 32C, 33, 33A, 34, 35, 35A, 36, 36A, 37, 38,
38A, 40, 44, 45, 51, 52;
– Šorlijeva ulica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39;
– Ulica mladinskih brigad: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 16, 18, 20;
– Ulica XXXI. divizije 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50;
– Valjavčeva ulica 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34;
– Vidmarjeva ulica 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14;
– Zoisova ulica 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
Od tega podružnična šola Center obsega naslednje ulice
in hišne številke dela naselja (014) Kranj (014) Kranj:
– Bleiweisova cesta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
– Cesta Kokrškega odreda 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 8a, 10, 12,
12a;
– Cesta Staneta Žagarja 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 8A, 9,
10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
27A, 27B, 29, 29A;
– Dražgoška ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
– Glavni trg 1, 2, 3,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
– Gregorčičeva ulica 2, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19;
– Jahačev prehod 1;
– Jenkova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;
– Jurčičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5;
– Kebetova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
– Kokrški breg 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7;
– Komenskega ulica 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7;
– Koroška cesta 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
– Ljubljanska cesta 1, 1A;
– Maistrov trg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
– Mladinska ulica 1, 2;
– Na skali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
– Nazorjeva ulica 1, 2, 3, 3A, 3B, 4, 6, 8, 10, 12;
– Oldhamska cesta 2, 4, 5, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 12, 14;
– Partizanska cesta 1, 2, 2a, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9,
9a, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29a,
31, 33;
– Prešernova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19;
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– Pot na kolodvor 1, 2, 4;
– Reginčeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16;
– Rotarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6;
– Slovenski trg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
– Stritarjeva ulica 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8;
– Škrlovec 1, 2, 3;
– Tavčarjeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27A, 29, 31,
31A;
– Tomšičeva ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 16A, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
– Zoisova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Od tega podružnična šola Goriče za razredno stopnjo
obsega naslednja cela naselja:
– Golnik (007),
– Goriče (008),
– Letenice (016),
– Srednja vas – Goriče (035),
– Zalog (044).
Od tega podružnična šola Primskovo za razredno stopnjo
obsega naslednje ulice in hišne številke dela naselja (014)
Kranj:
– Cesta na Klanec 1, 1A, 3, 3A, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15A,
17, 17A, 19, 19A, 21;
– Cesta Staneta Žagarja 28, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 34A,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 49, 50, 50A,
50B, 50C, 51, 51A, 52, 53, 53A, 53B, 53C, 54, 55, 55A, 56, 57,
58, 58A, 58B, 58C, 59, 61, 65, 65A, 65B, 67, 69, 71, 73;
– Jelenčeva ulica 1, 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 14A, 15,
16, 16A, 16B, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, 20B, 21, 22, 22A, 23,
24, 24A, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 32A,33, 34,
35, 36, 37, 39;
– Jezerska cesta 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9,
9A, 9B, 9C, 9D, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17,
18, 18A, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 31A,
32, 32A, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45A, 45B, 45C, 45D,
45E, 45F, 45G, 45H, 46, 47, 48, 48A, 48B, 48C, 49, 49A, 50,
51, 52, 53, 54, 54A, 54B, 55, 56, 56A, 57, 57A, 58, 59, 59A,
60, 60A, 60B, 60C, 60D, 61, 61A, 62, 62A, 62B, 62C, 63, 63A,
64, 64A, 65, 65A, 66, 67, 68, 68A, 69, 70, 71, 71A, 72, 73, 74,
74A, 74B, 74C, 75, 76, 76A, 77, 78, 78 A, 78B, 78C, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 84A, 85, 86, 86 A, 86B, 86C, 87, 87A, 88, 88A,
89, 90, 91, 92, 92A, 93, 93A, 93B, 93C, 93D, 94, 95, 96, 96A,
97, 98, 98A, 99, 99A, 99B, 100A, 100B, 100C, 101, 102, 102A,
103, 104, 104A, 106, 107, 108, 108A, 108B, 108C, 108D, 109,
110, 110A, 112, 114, 114A, 114B, 115, 115A, 116, 116A, 116B,
118, 118A, 118B, 119, 120, 120A, 120B, 121, 122, 122B, 124,
124A, 124B, 124C, 124G, 124H, 126, 128, 128A, 128B, 130,
130A, 130B, 130C, 132, 132A, 134, 134A, 135, 136, 136A,
138, 138A, 140, 142;
– Kajuhova ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;
– Kalinškova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
– Kokrški log 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21:
– Kovačičeva ulica 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B,
4C, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14;
– Krašnova ulica 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
– Kurirska pot 1, 2, 4, 5, 6, 6A, 6B, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 11A,
11B, 12, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 23, 25, 25A, 25B, 26, 27, 29,
30, 31, 31A, 32, 33, 33A, 34, 34A, 35, 35A, 37;
– Likozarjeva ulica 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 24, 24A, 26, 28, 30;
– Oprešnikova ulica 1, 2, 4, 4A, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
17, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
– Partizanska cesta 46;
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– Reševa ulica 1, 1A, 1B, 1C, 1Č, 1D, 2, 2A, 2B, 2C, 2D,
3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 10A, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 16A, 18;
– Ručigajeva cesta 1, 2, 3, 5, 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 12,
13, 14, 15, 17;
– Štirnova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 21;
– Šuceva ulica 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 23A, 25, 27, 32, 34, 58;
– Tekstilna ulica 1, 1A, 1B, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10A, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17A, 18, 19, 21;
– Tomažičeva ulica 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3, 4, 4A,
4B, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 19, 21;
– Trg Prešernove brigade 1;
– Ulica Janka Puclja 1;
– Ulica Milene Korbarjeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
30, 31, 32, 32A, 34, 36;
– Ulica Mirka Vadnova 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,
14, 19, 22;
– Zadružna ulica 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11;
– Žanova ulica 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 36.
Od tega podružnična šola Trstenik za razredno stopnjo
obsega naslednja cela naselja:
– Babni vrh (001),
– Čadovlje (005),
– Pangršica (023),
– Povlje (027),
– Tenetiše (041),
– Trstenik (042),
– Žablje (047).
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega
okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.«

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-54/2010-1(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

2392.

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

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
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36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj (Uradni list RS, št. 79/08
– uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok) se bese‑
dilo 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-52/2010-1-(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

5. člen
Črtajo se 11., 12., 13. in 14. člen odloka.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 16. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.«
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Orehek Kranj

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Orehek Kranj (Uradni list RS, št. 79/08
– uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok) se spre‑
meni 9. člen, tako da se črta drugi odstavek 9. člena.
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
»Šolski okoliš Osnovne šole Orehek, to je območje, s
katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok razporejen v to
šolo, obsega naslednje prostorske okoliše:
– Del naselja (014) Kranj: 0060, 0062 (razen Ljubljanske
ceste), 0063, 0064 (razen Ljubljanske ceste), 0066, 0070,
0173, 0174, 0175, 0176, 0177 (razen Ljubljanske ceste), 0179,
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0283, 0284, 0299, 0301, 0307, 0312, kar obsega naslednje
ulice in hišne številke:
– Cirilova ulica 1, 1A, 2, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8,
9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 14A, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18;
– Dolenčeva ulica 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7;
– Drolčevo naselje 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 30A, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 36, 36A, 37, 38,
39, 40, 41, 42;
– Drulovka 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10,
11, 11A, 11B, 12, 13, 13A, 13B, 14, 15, 15A, 16, 16A, 16B, 17,
17A, 17B, 17C, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 19C, 19D,
20, 20A, 21, 22, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H,
24, 24A, 25, 25A, 26, 27, 27A, 28, 28A, 29, 30, 30A, 31, 31A,
32, 32A, 32B, 33, 34, 34A, 35, 36, 37, 37A, 38, 39, 40, 41, 42,
42A, 42B, 42C, 43, 43A, 43B, 43D, 44, 44A, 44B, 44C, 45, 45A,
45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 46, 47, 47A, 48, 48A, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63;
– Grintovška ulica 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
– Kališka ulica 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
– Kriška ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 33;
– Kutinova ulica 1, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 13A, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20;
– Ljubljanska cesta 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 31, 31A,
31B, 33, 34, 34A, 34B, 34C, 34D, 35, 35A, 36, 36A, 36V, 37,
38, 39, 40, 42;
– Pot za Krajem 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
– Savska Loka 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 17, 18, 19, 20, 20A, 20B, 21, 21A, 21B, 21C, 22, 23,
24, 31, 33;
– Sorška ulica 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24;
– Storžiška ulica 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36;
– Špikova ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25;
– Triglavska ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
– Zasavska cesta 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10,
11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24,
25, 25A, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, 28A, 28B, 29, 29A,
30, 31, 31A, 31B, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 36B, 37, 38, 39, 39A,
39B, 40, 40A, 41, 41A, 42, 42A, 42B, 42C, 43, 43A, 43B, 43C,
43D, 43E, 43F, 43G, 44, 44A, 45, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E,
45F, 46, 47, 48, 49, 49A, 49B, 49C, 50, 51, 52, 52A, 52B, 52C,
52D, 53, 53A, 53B, 53C, 53D, 54, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E,
55, 56, 56A, 56B, 56C, 56E, 57, 57A, 58, 58A, 58B, 59, 59A,
59B, 59C, 59E, 60, 60A, 61, 61A, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 68,
70, 72, 74, 76, 77;
– Zevnikova ulica 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B,
5, 5A, 6, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13;
– Cela naselja: (003) Breg ob Savi: 0283, 0284; (010)
Jama: 0285; (017) Mavčiče: 0287, 0288; (018) Meja: 0291,
0292; (026) Podreča: 0289, 0290, 0320; (028) Praše:
0286.
Od tega podružnična šola Mavčiče obsega naslednja cela
naselja oziroma prostorske okoliše: (010) Jama: 0285; (017)
Mavčiče: 0287, 0288; (018) Meja: 0291, 0292; (026) Podreča:
0289, 0290, 0320; (028) Praše: 0286.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega
okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.«
3. člen
Črtajo se 11., 12., 13. in 14. člen odloka.
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4. člen
Besedilo prvega odstavka 16. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-51/2010-1(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

2394.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalne‑
ga zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj (Uradni list RS,
št. 79/08 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok)
se spremeni 9. člen, tako da se črta drugi odstavek 9. člena.
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka, tako da se glasi:
»Šolski okoliš OŠ Matije Čopa Kranj obsega naslednje
prostorske okoliše naselja (014) Kranj (0030, 0031, 0032, 0033,
0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043,
0044, 0078, 0170, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190,
0191, 0192, 0193), in sicer naslednje ulice in hišne številke:
– Cesta Jaka Platiše 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21;
– Cesta na Klanec 2, 4, 6, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G,
8H, 8I, 8J, 8K, 8L, 8M, 10, 12, 12A, 12B, 16, 18, 20, 20A, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37A,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51,
53, 53A, 55, 55A, 57, 59, 61, 63;
– Cesta talcev 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13B, 15, 15A, 15B,
17, 17A, 17B, 17C, 19, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 53A, 53B,
55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 69A, 71, 73, 75, 75a, 77, 77a, 79,
81, 83, 83a, 83b, 85, 87, 89;
– Likozarjeva ulica 15, 17, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27,
28, 29, 30;
– Oprešnikova ulica 13, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42,
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
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– Ručigajeva cesta 16, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56;
– Trg Prešernove brigade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
– Trg Rivoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
– Ulica Draga Brezarja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48;
– Ulica Janka Puclja 3, 5, 7, 9;
– Ulica Juleta Gabrovška 1, 2, 3, 3A, 4, 6, 7, 8, 9, 9A, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30, 32, 34;
– Ulica Lojzeta Horvata 1A, 1B, 1C, 2, 3A, 3B, 4A, 4B,
4C, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
– Ulica Rudija Papeža 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 30,
32, 34;
– Ulica Tuga Vidmarja 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 15;
– Ulica Vide Šinkovčeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega
okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.«
3. člen
Črtajo se 11., 12. in 13. člen odloka.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 15. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-58/2010-1(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

2395.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (Uradni list RS,

47 / 11. 6. 2010 /

Stran

6905

št. 79/08 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok)
se spremeni 9. člen, tako da se črta drugi odstavek 9. člena.
2. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
»Šolski okoliš OŠ Jakoba Aljaža obsega naslednje
prostorske okoliše naselja (014) Kranj: 0013, 0014, 0015,
0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024,
0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0045, 0046, 0047, 0048,
0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, del 0071
(Cesta 1. maja 51, 53, 55, 57, Vrečkova 3, 5), 0072, 0073,
0074, 0319, del 0323 (Ulica Angelce Hlebce 1c, 1d), del
0324 (Ulica Angelce Hlebce 9a, 9b), kar obsega naslednje
ulice in hišne številke:
– Cesta 1. maja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 51, 53, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, 77;
– Cesta talcev 75, 75A, 77, 77A, 79, 81, 83, 83A, 83B,
85, 87;
– Gogalova ulica 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
– Gubčeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
– Planina 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 52, 64, 65, 66A, 66B, 67A, 67B,
70, 71, 72, 73, 74, 75;
– Ulica Gorenjskega odreda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18;
– Ulica Janeza Puharja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
– Ulica Nikole Tesle 1, 2, 3, 4, 7B, 9C, 9E;
– Ulica Tončka Dežmana 1, 2, 4, 6, 8, 10;
– Vrečkova ulica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;
– Ulica Angelce Hlebce 1A, 1B, 1C, 1D, 3A, 3B, 5A, 5B,
7A, 7B, 9A, 9B;
– Župančičeva ulica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33,
35, 37, 39, 41.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega
okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.«
3. člen
Črtajo se 11., 12. in 13. člen odloka.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 15. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-57/2010-1(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

Stran
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj

V 2. členu se črtata besedi »Doljšce« in »Ržišče«.
V 2. členu se za besedo »Kališovec« doda besedna zve‑
za »Kerinov Grm«.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 37. seji dne
26. 5. 2010 sprejel

2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in
opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene
z zakoni.«.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj

3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini tudi
neposredno, preko zborov občanov, z referendumom in preko
ljudske iniciative.«.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj (Uradni list RS,
št. 79/08 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok)
se besedilo 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
– 3 predstavnike ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavnike staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 600-56/2010-1(47/10)
Kranj, dne 26. maja 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
Zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

KRŠKO
2397.

Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Krško

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06)
je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 24. 5. 2010
sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Krško
1. člen
V Statutu Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – pre‑
čiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) se v 2. členu besedna zveza
»Gorenje Dule« nadomesti z besedno zvezo »Gorenje Dole«,
besedna zveza »Gorica pri Rastezu« nadomesti z besedno
zvezo »Gorica pri Raztezu«, besedna zveza »Osredek pri
Trški gori« pa nadomesti z besedno zvezo »Osredek pri Trški
Gori«.

4. člen
V četrtem odstavku 6. člena se za besedno zvezo »OB‑
ČINSKA VOLILNA KOMISIJA« doda vejica in besedilo »PO‑
SEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA«.
5. člen
V tretjem odstavku 9. člena se za piko doda nov stavek,
ki glasi:
»V ta namen lahko združuje sredstva in v skladu z za‑
konom ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske
uprave, ustanavlja in upravlja sklade, javne zavode, javna
podjetja in ustanove.«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se v četrti alinei 2. točke pika
nadomesti z vejico in doda nova peta alinea, ki glasi:
»– vodi centralno evidenco nepremičnega premoženja v
lasti občine«.
Tretja alinea v 3. točki se črta.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
»11. člen
Za financiranje nalog občine, ki so javnega pomena, pri‑
padajo občini davki in drugi dohodki, predpisani z zakonom.«.
8. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
»Organa občine sta tudi občinska volilna komisija in po‑
sebna občinska volilna komisija za volitve člana občinskega
sveta občine Krško – predstavnika romske skupnosti, katerih
naloge, pristojnosti in sestavo določa zakon o lokalnih voli‑
tvah.«.
9. člen
V 16. členu se sedma alienea spremeni tako, da glasi:
»– izvršuje ustanoviteljske in korporacijske pravice občine
pri pravnih osebah ne glede na njihovo pravno organizacijsko
obliko, če veljavna zakononodaja, statut ali splošni akt občine
ne določa drugače.«
Deveta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– imenuje občinsko volilno komisijo in posebno občinsko
volilno komisijo«.
Enajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvete ali
druge državne organe«.
Trinajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kadar vrednost posameznega posla presega 5.000 EUR, pri
čemer se vrednost nanaša na stvar, pravico oziroma premo‑
ženje v celoti.«.
Za trinajsto alineo se doda nova štirinajsta alinea, ki
glasi:
»– odloča o obremenitvi občinskega premoženja za dobo
petih let in več,«.
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Dosedanja enaindvajseta alinea se spremeni tako, da

glasi:

»– določa takse, povračila in druge javnofinančne prihod‑
ke, ki so v pristojnosti občine«.
Dosedanja petindvajseta alinea se črta.
Za dosedanjo trideseto alineo se dodata novi enaintride‑
seta in dvaintrideseta alinea, ki glasita:
»– sprejema letne programe in poročila o izvajanju gospo‑
darskih javnih služb,
– odloča o višini tarif za izvajanje gospodarskih javnih
služb,«.
Dosedanja enaintrideseta alinea se spremeni tako, da
glasi:
»– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut
ali splošni akt občine.«.
10. člen
V prvem odstavku 18. člena se četrta alinea spremeni
tako, da glasi:
»– sodeluje pri pripravi predlogov za odločitve občinskega
sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkci‑
onarjev,«.
Za četrto alineo se dodajo nove peta, šesta in sedma
alinea, ki glasijo:
»– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funk‑
cionarjev,
– daje mnenje v imenu lokalne skupnosti k imenovanju
ravnateljev in direktorjev javnih zavodov,
– daje mnenje k imenovanju predstavnikov občine v orga‑
ne gospodarskih družb,«.
Peti odstavek se črta.
11. člen
V prvem odstavku 20. člena se v prvi alinei za prvo vejico
doda besedilo »predšolsko vzgojo, zdravstvom, lekarništvom,«,
črta pa se besedna zveza »informacijsko – dokumentacijsko«.
Četrta in šesta alinea se spremenita tako, da glasita:
»– daje mnenja in predloge v zvezi z socialno politiko
občine,
– daje mnenja in predloge za varovanje kulturne dedi‑
ščine,«.
V drugem odstavku se druga alinea spremeni tako, da
glasi:
»– daje mnenje občinskemu svetu na vsako spremembo
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z občinskim premo‑
ženjem, ki ga sprejema občinski svet,«.
V tretjem odstavku se osma alinea spremeni tako, da
glasi:
»– daje mnenja in predloge za promocijo občine, orga‑
nizacijo promocijskih prireditev ter izdajanje ustreznih publi‑
kacij,«.
V deseti alinei se pika nadomesti z vejico in doda nova
enajsta alinea, ki glasi:
»– obravnava stanovanjsko problematiko.«.
V petem odstavku se četrta alinea spremeni tako, da
glasi:
»– daje mnenja in predloge za delovanje krajevnih sku‑
pnosti,«.
V šestem odstavku se v drugi alinei besedna zveza »ob‑
činski upravni organi« nadomesti z besedno zvezo »občinska
uprava«.
V osmem odstavku se druga alinea spremeni tako, da
glasi:
»– daje mnenja in predloge v zvezi z mladinsko politi‑
ko, da bi se ustvarile socialne, kulturne, pravne, ekonomske,
zdravstvene, pedagoške, izobraževalne in druge razmere, ki
pospešujejo individualizacijo mladostnika in njegovo socialno
in kulturno integracijo,«.
12. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da glasi:
»Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občin‑
skega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana
določi občinski svet.«.
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13. člen
V prvem odstavku 28. člena se za piko dodajo novi stavki,
ki glasijo:
»Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih
dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinske‑
ga sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega
sveta mora biti predložen dnevni red. Župan mora dati na
dnevni red predlagane točke, predlagani dnevni red pa lahko
dopolni še z novimi točkami.«.
14. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da glasi:
»Direktor občinske uprave ima pravico in dolžnost udele‑
ževati se sej občinskega sveta, na zahtevo občinskega sveta
ali župana pa so se dolžni udeležiti seje in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta tudi vodje notranjih organi‑
zacijskih enot oziroma določeni poročevalci.«.
15. člen
V 30. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina
članov občinskega sveta.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
16. člen
Drugi odstavek 31. člena se črta.
17. člen
V 33.c členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
»Delo nadzornega odbora je javno.«.
Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo
drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
18. člen
V 33.d členu se besedna zveza »organi porabnikov ob‑
činskih proračunskih sredstev« nadomesti z besedno zvezo
»posredni in neposredni proračunski uporabniki občinskega
proračuna ter prejemniki sredstev občinskega proračuna«.
19. člen
V 35. členu se v osmi alinei beseda »sprejemanja« nado‑
mesti z besedo »sprejetega«.
Deveta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– ima splošno pooblastilo za odločanje o pridobitvi
in odtujitvi premičnega ali nepremičnega premoženja, ka‑
terih posamična vrednost v okviru enega posla ne presega
5.000 EUR,«.
Sedemnajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– opravlja tudi druge zadeve, ki jih določa zakon ali akt
občinskega sveta.«.
20. člen
V prvem odstavku 41.b člena se številka »30« nadomesti
s številko »15«.
21. člen
Tretji odstavek 44. člena se črta.
22. člen
V drugem odstavku 48. člena se besedna zveza »oziroma
vodja kadrovskega poslovanja« črta.
23. člen
Drugi odstavek 49. člena se črta.
24. člen
V prvem odstavku 51. člena, v 52., 53. in 54. členu,
v prvem in drugem odstavku 95. člena in v 96. členu se
besedna zveza »upravna stvar« v vseh sklonih in številu
nadomesti z besedno zvezo »upravna zadeva« v ustreznih
sklonih in številu.

Stran

6908 /

Št.

47 / 11. 6. 2010

25. člen
V 54. členu se drugi stavek spremeni tako, da glasi:
»V enostavnih upravnih zadevah, ki so določene s strani
pristojnega organa, lahko na prvi stopnji odloča tudi uradna oseba
brez opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.«.
26. člen
V drugem odstavku 55. člena se besedna zveza »odloča
ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov
organ v sestavi« nadomesti z besedno zvezo »odloča stvarno
pristojno ministrstvo«.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»O zakonitosti dokončnih upravnih aktov občinskih uprav‑
nih organov odloča v upravne sporu pristojno sodišče.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
27. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da glasi:
»Če so v posamezni upravni zadevi podani z zakonom
predpisani pogoji za izločitev župana, o tem odloča občinski
svet.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Če so v posamezni upravni zadevi podani z zakonom
predpisani pogoji za izločitev direktorja občinske uprave, o tem
odloča župan.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
28. člen
V prvem odstavku 62. člena se beseda »delavci« nado‑
mesti z besedama »javni uslužbenci«.
29. člen
V drugem odstavku 69. člena se besedna zveza »1,5%
prejemkov proračuna« nadomesti z besedno zvezo »določene
z zakonom«.
30. člen
84. člen se spremeni tako, da glasi:
»S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe za‑
kona, podzakonskega akta ter statuta v procesu njihovega
izvrševanja.«.

Uradni list Republike Slovenije
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo
drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
33. člen
V prvem odstavku 107. člena se šesta alinea spremeni
tako, da glasi:
»– sodelujejo pri oblikovanju prostorskih planov«.
Črtajo se sedma, osma, deveta, deseta in trinajsta ali‑
nea.
Dosedanja dvanajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– vzdržujejo in urejajo pokopališča in mrliške vežice,«.
Dodata se novi trinajsta in štirinajsta alinea, ki glasita:
»– upravlja s športnimi objekti na njenem območju,
– upravlja z večnamenskimi, skupnimi in kulturnimi objekti
na njenem območju.«.
Dosedanja šesnajsta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– daje pobude za varstvo okolja in urejanja prostora,«.
Dosedanja dvajseta alinea se spremeni tako, da glasi:
»– predlaga investicijska vlaganja v objekte in naprave na
območju krajevne skupnosti«.
Dosedanja dvaindvajseta alinea pa se spremeni tako,
da glasi:
»– sodeluje z občinsko upravo na področju njihovega
dela«.
Sedmi odstavek in osmi odstavek se spremenita tako,
da glasita:
»Krajevne skupnosti z naselji mestnega značaja Bresta‑
nica, Senovo in Leskovec pri Krškem opravljajo funkcije, ki
izhajajo iz njihovih značilnosti.
Te naloge se natančneje določijo v statutih krajevnih sku‑
pnosti Brestanica, Senovo in Leskovec pri Krškem.«.
34. člen
V prvem odstavku 113. člena se drugi stavek spremeni
tako, da glasi:
»Število članov določi občinski svet.«.
35. člen
V tretjem odstavku 115. člena se beseda »tajnika« nado‑
mesti z besedno zvezo »strokovnega sodelavca«.

31. člen
V prvem odstavku 105. člena se v prvi alinei beseda »Go‑
rica« nadomesti z besedno zvezo »Gorica pri Raztezu«.
V drugi alinei se črtata besedni zvezi »Spodnji Stari Grad«
in »Spodnja Libna«.
V sedmi alinei se besedna zveza »KS Leskovec« nado‑
mesti z besedno zvezo »KS Leskovec pri Krškem«, beseda
»Leskovec« pa z besedno zvezo »Leskovec pri Krškem«.
Za dvanajsto alineo se doda nova trinajsta alinea, ki
glasi:
»– KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna: Spodnji Stari
Grad, Spodnja Libna«.
V dosedanji trinajsti alinei, ki postane štirinajsta, se za
besedo »Jelše« doda besedna zveza »Kerinov Grm,«.
Dosedanje trinajsta, štirinajsta in petnajsta alinea posta‑
nejo štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea.
V dosedanji štirinajsti alinei, ki postane petnajsta alinea,
se besedna zveza »Gorenje Dule« nadomesti z besedno zvezo
»Gorenje Dole«.
V drugem odstavku 105. člena se pred piko doda bese‑
dilo: »ali občine, če jim je bilo s strani občinskega sveta prene‑
seno v upravljanje«.

36. člen
Določbi drugega in petega odstavka 31. člena teh spre‑
memb in dopolnitev statuta Občine Krško začneta veljati po
izteku mandata sedanjemu svetu Krajevne skupnosti Dolenja
vas.

32. člen
Prvi in drugi odstavek 106. člena se črtata.
Doda se nov prvi odstavek tako da glasi:
»Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne sku‑
pnosti in ustanovi nova krajevna skupnost ali izloči iz krajevne
skupnosti in priključi k drugi krajevni skupnosti v skladu z ve‑
ljavnim zakonom.«

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in
79. člena satuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – pre‑
čiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško
na 40. seji dne 24. 5. 2010 sprejel

37. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnaj‑
sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2008-O302
Krško, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2398.

Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev
članov Občinskega sveta Občine Krško

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o določitvi volilnih enot za izvolitev članov
Občinskega sveta Občine Krško
I.
Za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Krško na
lokalnih volitvah se oblikujejo naslednje volilne enote:
1. volilna enota v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico
volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju KS Ko‑
privnica in KS Senovo.
V 1. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
2. volilna enota v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico
volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju KS
Brestanica, KS Dolenja vas, KS Rožno‑Presladol, KS Spodnji
Stari Grad – Spodnja Libna in KS Zdole.
V 2. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
3. volilna enota v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico
volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju KS Gora
in KS mesta Krško.
V 3. volilni enoti se voli 9 članov občinskega sveta.
4. volilna enota v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico
volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju KS Kr‑
ško polje, KS Leskovec, KS Senuše in KS Veliki Trn.
V 4. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
5. volilna enota v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico
volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju KS
Podbočje, KS Raka in KS Veliki Podlog.
V 5. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
6. volilna enota v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico
volilni upravičenci – pripadniki romske skupnosti s stalnim pre‑
bivališčem na območju občine Krško.
V 6. volilni enoti se voli 1 član občinskega sveta – pripadnik romske skupnosti.
II.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta
občine Krško (Uradni list RS, št. 57/06).

Št.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2399.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Industrijska cona
Žadovinek

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO‑1B in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US RS,
76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občin‑
ski svet Občine Krško na 40. seji dne 24. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Industrijska
cona Žadovinek
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidal‑
nem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Skupščinski Dolenjski
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list, št. 12/85 in Uradni list RS, št. 4/97, 73/00, 38/06, 70/07 in
24/08).
2. člen
Dopolni se 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Ura‑
dni list RS, št. 73/00) tako, da se v prvem in drugem odstavku
poglavja »2. Merila in pogoji za izvedbo in oblikovanje pose‑
gov«, smiselno dodata besedi »gostinskih« ter »rekonstrukcija«
in besedilo glasi:
»Območje urejanja zajema tri gradbene parcele za gra‑
dnjo poslovno‑trgovskih, gostinskih in obrtno‑proizvodnih
objektov; na območju je dopustna rekonstrukcija že obstoječih
objektov.
Poslovno‑trgovski, gostinsko‑hotelski objekt (lokaci‑
ja 1):«.
3. člen
Spremeni in dopolni se besedilo 3. člena Odloka o spre‑
membah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Indu‑
strijska cona Žadovinek (Uradni list RS, št. 38/06), v poglavju
»2. Merila in pogoji za izvedbo in oblikovanje posegov« tako,
da celotno »dodano« besedilo na novo glasi:
»Dopustna so tudi večja odstopanja, v skladu s pogoji ter
soglasji pristojnih soglasodajalcev, horizontalnih dimenzij max.
do 10%; vertikalni gabarit: kleti + pritličje + 4 nadstropja, max.
višine objekta 19,0 m od kote terena oziroma kote pritličja ob‑
stoječega objekta. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javno
koristjo oziroma interesi.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2010-O502
Krško, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

III.
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2010-O9
Krško, dne 24. maja 2010
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2400.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Krško

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – sklep US
RS, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 –
odločba US RS, 76/08 in 79/09), 3., 7. in 35. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – ZP‑1‑UPB4, 17/08 (21/08 – popr.)
in 76/08 – ZIKS‑1C, 108/09 in 109/09 – odločba US RS) ter
16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško na 40. seji dne 27. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki v občini Krško
1. člen
V odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Krško (Uradni list RS, št. 33/07 in 45/09) se spremeni tretji
odstavek 32. člena in po novem glasi:
»(3) Smetarino so na podlagi obveznosti, določenih z
zakonom in tem odlokom, dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki
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so po tem odloku dolžni zbirati odpadke, ne glede na to, ali
odpadke odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način
odvoza odpadkov, razen pogodbenih povzročiteljev, oseb s
stalnim prebivališčem v naselju Spodnji Stari Grad in razen
primerov iz četrtega odstavka 8. člena tega odloka.«.
2. člen
Dopolni se tretji odstavek 7. člena odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občini Krško (Uradni list RS, št. 33/07
in 45/09) in po novem glasi:
»(3) V primeru, ko povzročitelj odpadkov le‑te povzroča z
več oblikami delovanja ali dejavnosti (npr. fizična oseba hkrati
kot gospodinjstvo in kot lastnik ali najemnik gospodarskih in
počitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni obča‑
sni uporabi), je dolžan storitve javne službe plačevati za vsako
obliko delovanja ali dejavnosti, s katero se povzročajo odpadki,
posebej. Plačila se na podlagi vloge lahko oprostijo tisti lastniki
oziroma najemniki gospodarskih, počitniških ter drugih objektov
namenjenih občasni uporabi s stalnim prebivališčem v občini
Krško, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri
pristojni upravni enoti in v objektu ne izvajajo dodatnih dejav‑
nosti (npr. vinotoč, začasno prebivališče, dejavnosti turizma,
kmečkega turizma, zidaniškega turizma, ter eventualne druge
dejavnosti …).

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem
načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«
1. člen
Odlok o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov
Grm« (Uradni list RS, št. 39/05 in 22/09) se spremeni in dopolni
v poglavju »IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV«, v 8. členu, pri
zasnovi nestanovanjske stavbe v javni rabi – večnamenska stav‑
ba, in sicer se spremeni dopustno odstopanje pri gabaritih ter pri
oblikovanju strehe stavbe, tako da besedilo na novo glasi:
»Horizontalni gabariti:
– osnovni tloris: 10 x 15 m (± 15%)
– dodatni volumen: znotraj max. dovoljene površine objek‑
ta dovoljen poljubno razgiban tloris;
Vertikalni gabarit: P+1+M (višina kolenčnega zidu max.
0,80 m); dopustna je tudi manjša etažnost;
Streha: osnovna streha je dvokapna, naklona 35°–40°,
možnost frčad (dvokapne, trikotne oblike) in čopov; izjemoma
je dopustna tudi ravna streha.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odredba o dolo‑
čitvi vplivnega območja odlagališča odpadkov (Uradni list RS,
št. 9/93 in 19/93).

Št. 3505-6/2010-O502
Krško, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2402.

Št. 007-5/2007-O602
Krško, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2401.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o lokacijskem načrtu za romsko naselje
»Kerinov Grm«

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO‑1B in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena statuta Občine Kr‑
ško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in
57/06) je Občinski svet Občine Krško na 40. seji dne 27. 5.
2010 sprejel

Zap.
št
267.1

Številka
odseka
694941

Začetek
odseka
O 693825

646

694111

C R3 672

686.1

693885

O 693882

696.1

693623

O 693621

696.2

693624

O 693622

236.1

694951

C R3 667

Potek ceste
Odcep Žarn
Podlipa ‑
Goli Vrh
Odcep Dimc
Kerinov
Grm 3
Kerinov
Grm 4
Odcep Uršič

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – ZJC‑UPB1), 29. člena Zako‑
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2,
27/08 – odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet občine Krško na 40.
seji dne 27. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško
(Uradni list RS, št. 73/09) se 6. člen spremeni tako, da se na
omenjeni seznam javnih poti v naseljih in med naselji (v KS
Leskovec, KS Raka, KS Senuše in KS Veliki Podlog) uvrstijo
naslednje javne poti pod zap. št. 267.1, 646, 686.1, 696.1,
696.2, 236.1, in sicer:

Konec
odseka
Z HŠ 20

Dolžina
ceste
150

Dolž. c.
v KS
150

Namen
uporabe
V

Kateg.
j. poti
JP 2

O 694112

622

622

V

JP 2

Z HŠ 7

720

720

V

JP 2

O 693622

197

197

V

JP 2

Z NH

83

83

V

JP2

Z igrišče

129

129

P

JP2

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-7/2010-O603
Krško, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2403.
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SKLEP
o ustanovitvi Krajevne skupnosti Spodnji Stari
Grad – Spodnja Libna
I.
S tem sklepom se ustanovi Krajevna skupnost z imenom
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, tako da se del območja,
naveden pod točko II. tega sklepa izloči iz dosedanje Krajevne
skupnosti Dolenja vas.
II.
Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna
obsega naselji Spodnji Stari Grad in Spodnja Libna.
III.
Najkasneje v enem letu po sprejemu tega sklepa se spre‑
menijo in dopolnijo določbe aktov Občine Krško, ki se nanašajo
na krajevne skupnosti tako, da se upošteva s tem sklepom
ustanovljena nova krajevna skupnost Spodnji Stari Grad –
Spodnja Libna in sprememba območja dosedanje Krajevne
skupnosti Dolenja vas.
IV.
(1) Vse določbe statuta Občine Krško, ki se nanašajo na
krajevne skupnosti veljajo tudi za novoustanovljeno Krajevno
skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna.
(2) Naloge in pristojnosti Krajevne skupnosti Spodnji Stari
Grad – Spodnja Libna se podrobno določijo v v statutu te kra‑
jevne skupnosti.
(3) Premoženje med novonastalo Krajevno skupnostjo
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna in Krajevno skupnostjo
Dolenja vas se razdeli po legi. Delitev velja in se izvaja od 1. 1.
2011 dalje.
V.
(1) V svet Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad – Spo‑
dnja Libna se izvoli sedem članov.
(2) Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna
je oblikovana kot ena volilna enota.
(3) Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se upora‑
bijo določbe zakona o lokalnih volitvah.
(4) Volitve v svet krajevnih skupnosti se financirajo iz
sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Krško.
VI.
(1) Krajevna skupnost Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna
je dolžna v šestih mesecih po končanih volitvah v svet krajevne
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skupnosti v soglasju z Občinskim svetom Občine Krško sprejeti
svoj statut.
(2) Do takrat se zanjo neposredno in smiselno uporabljajo
določbe statuta Krajevne skupnosti Dolenja vas.
VII.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2010-O9
Krško, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Sklep o ustanovitvi Krajevne skupnosti
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna

Na podlagi 18. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US RS,
76/08 in 79/09) ter 106. in 16. člena statuta Občine Krško (Ura‑
dni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je
Občinski svet občine Krško na 40. seji dne 24. 5. 2010 sprejel
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Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Krško

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter
16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško na 40. seji dne 24. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
I.
Občinski svet občine Krško imenuje Občinsko volilno
komisijo Krško v sestavi:
: Bojan Trampuš, univ.dipl.
prav., Hmeljska 22a, Kostanje‑
vica na Krki;
Namestnica predsednika : Darja Šonc, univ.dipl.prav.,
Narpel 22, Krško;
Član I.
: Franc Černelič, Podbočje
47, Podbočje;
Namestnik člana I.
: Goran Vejnovič, Osredek pri
Trški gori 6, Krško;
Član II.
: Miha Molan, Kovinarska 5d,
Krško;
Namestnik člana II.
: Branko Butkovič, Cesta
3. julija 3, Senovo;
Članica III.
: Urška Kerin, Straža pri
Krškem 2, Krško;
Namestnica članice III. : Irena Virant, Narpel 18a,
Krško;
Predsednik komisije

za mandatno obdobje štirih let.
II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dose‑
danji sestavi Občinske volilne komisije Krško, imenovani na
41. seji Občinskega sveta Občine Krško, dne 19. 6. 2006.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-1/2010-O9
Krško, dne 24. maja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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2405.

Statut javnega zavoda Mladinski center Litija

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96) in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mladinski center Litija (Uradni list RS, št. 110/05,
13/06, 12/08) je Svet javnega zavoda mladinski center Litija
na 20. korespondenčni seji dne 1. 4. 2010 sprejel

STATUT
javnega zavoda Mladinski center Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni zavod Mladinski center Litija (v nadaljevanju: zavod)
je ustanovljen z namenom organiziranja ter izvajanja progra‑
mov in različnih interesnih dejavnosti za mlade, ki so v javnem
interesu.
2. člen
S tem statutom se urejajo pomembnejša vprašanja iz
vsebine delovanja zavoda, ki niso urejena, oziroma so le na
abstraktni ravni urejena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda
Mladinski center Litija (v nadaljevanju: ustanovitveni akt), Ura‑
dni list RS, št. 110/05, 13/06, 12/08.
3. člen
Statut zavoda vsebuje oziroma določa:
– splošne določbe,
– statusna določila in dejavnost zavoda,
– organe zavoda in njihovo pristojnost,
– notranjo organizacijo zavoda,
– splošne akte zavoda,
– vire pridobivanja sredstev in način upravljanja s sredstvi
zavoda,
– javnost dela in poslovno tajnost,
– nadzor,
– prenehanje zavoda,
– končne določbe.
II. STATUSNA DOLOČILA IN DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Mladinski center Litija.
Skrajšano ime zavoda: MC Litija.
Sedež zavoda: Ponoviška cesta 12, Litija.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in od‑
govornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določajo
predpisi. Pri poslovanju v pravnem prometu v okviru svoje
dejavnosti nastopa samostojno in odgovarja za obveznosti z
vsemi sredstvi, ki so mu dana v upravljanje.
6. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani.
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda. V njegovi
odsotnosti ga nadomešča delavec zavoda, ki ga pisno poo‑
blasti direktor zavoda, pri čemer v pisnem pooblastilu določi
obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
8. člen
Zavod ima žig okrogle oblike premera 35 mm. Na zgor‑
njem robu je izpisano besedilo: »Javni zavod Mladinski cen‑
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ter«, na spodnjem robu: »LITIJA«, v sredini pa je znak logotip
zavoda.
Logotip, njegove različice, tipografija, uporaba barv in pri‑
meri uporabe v osnovnih komunikacijskih sredstvih so določeni
v Pravilniku o uporabi celostne grafične podobe zavoda.
Zavod žig uporablja v pravnem prometu za žigosanje
vseh aktov in dokumentov. Število posameznih žigov, način
njihove uporabe in uničenja ter odgovorne delavce, določi
direktor zavoda.
Za posebne priložnosti in prireditve lahko zavod uporabi
tudi druge žige, katerih obliko in vsebino določi direktor.
9. člen
Dejavnosti, ki jih izvaja zavod, so navedene v ustanovi‑
tvenem aktu.
Svet zavoda lahko poda predlog za spremembe dejav‑
nosti. Predlog mora biti podan v pisni obliki in ustrezno ob‑
razložen. Spremembe dejavnosti so dopustne le ob soglasju
Občine Litija (v nadaljevanju: ustanovitelj oziroma občina usta‑
noviteljica).
III. ORGANI ZAVODA IN NJIHOVA PRISTOJNOST
10. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– direktor,
– programski svet.
1. Svet zavoda
11. člen
Zavod upravlja svet zavoda in šteje 7 članov. Svet zavoda
je sestavljen iz:
– 3 predstavnikov ustanovitelja,
– 1 predstavnika zaposlenih delavcev ali strokovnih so‑
delavcev zavoda,
– 3 predstavnikov uporabnikov storitev oziroma zaintere‑
sirane javnosti, od tega 1 predstavnika kluba študentov, 1 pred‑
stavnika dijaške mladine oziroma srednješolcev in 1 pred‑
stavnika mladih iz organizirane društvene sfere, ki izvajajo
dejavnost za mlade na območju občine ustanoviteljice.
Mandat članom sveta zavoda traja štiri leta in so lahko
ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zapored. V svet
zavoda ne more biti izvoljen direktor zavoda.
12. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
13. člen
Predstavnika zaposlenih se izvoli izmed vseh zaposlenih
delavcev zavoda neposredno na tajnih volitvah. Pravico glaso‑
vanja imajo vsi zaposleni delavci in strokovni sodelavci zavoda.
Direktor zavoda nima pravice voliti predstavnikov zaposlenih v
svet zavoda.
Volitve predstavnika zaposlenih v svet zavoda razpiše
svet zavoda s sklepom, ki se javno objavi na oglasni deski
zavoda. S sklepom se določi dan volitev, vsebina predlogov
kandidatur in imenuje tričlanska volilna komisija, pri čemer člani
volilne komisije ne smejo biti tisti zaposleni, ki so kandidati za
predstavnika zaposlenih. Svet zavoda mora sprejeti sklep o
razpisu volitev najmanj 60 dni pred potekom mandata članom
sveta zavoda, volitve pa se opravijo najkasneje 20 dni pred
potekom mandata.
Vsak zaposleni delavec ali strokovni sodelavec zavoda
lahko kandidira za predstavnika zaposlenih. Kandidatura mora
biti podana v pisni obliki.
Zaposleni delavci ali strokovni sodelavci zavoda predlo‑
žijo svoje kanidature svetu zavoda najkasneje 20 dni po javni
objavi sklepa o razpisu volitev.
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V primeru, da se na razpis za volitve predstavnika zapo‑
slenih delavcev ali strokovnih sodelavcev zavoda ne javi nihče,
svet zavoda ponovi razpis.
14. člen
Po poteku roka za predložitev kandidatur volilna komisija
pripravi glasovnice za glasovanje. Predlagani kandidati so na
glasovnici navedeni po abecednem vrstnem redu. Glasuje
se lahko le za enega kandidata, in sicer tako, da se obkroži
zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, ki ga želijo
izvoliti.
Za izvedbo in organizacijo volitev poskrbi volilna komisija.
Glasovanje poteka v zavodu na dan določen s sklepom zavoda
med 9.30 in 14.30. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme največje
število glasov.
O poteku volitev člani volilne komisije napišejo zapisnik,
ki ga podipišejo in skupaj z vsemi glasovnicami zapečatijo v
kuverto. Slednje, skupaj s pisnim poročilom o izidu in poteku
volitev, volilna komisija odda svetu zavoda v roku 24 ur po
zaključku glasovanja.
Svet zavoda javno objavi rezultate volitev na oglasni deski
zavoda najkasneje v 15 dneh po zaključku glasovanja.
Kandidat, ki ni bil izvoljen, ima v roku treh dni po objavi
rezultatov glasovanja na oglasni deski pravico do pritožbe na
svet zavoda, kolikor meni, da je prišlo do nepravilnosti pri gla‑
sovanju ali pri poteku volitev.
Svet zavoda o pritožbi o nepravilnostih volitev dokončno
odloči. Če pritožbi ugodi, v roku 8 dni razpiše ponovne volitve.
Če pritožba ni utemeljena, jo zavrne s sklepom, pritožitelj pa
lahko sproži spor na pristojnem sodišču za izpodbijanje pravil‑
nosti volitev.
V primeru, da nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izvo‑
ljen, svet zavoda ponovi razpis.
15. člen
Predstavnike uporabnikov storitev oziroma zainteresirane
javnosti imenuje občinski svet na predlog posamezne skupine
predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, tj.
kluba študentov, dijaške mladine oziroma srednješolcev in mla‑
dih iz organizirane društvene sfere, ki izvajajo dejavnost za
mlade na območju občine ustanoviteljice, kjer so bili kandidati
evidentirani.
Svet zavoda najmanj 60 dni pred potekom mandata čla‑
nom sveta zavoda, ki so predstavniki uporabnikov, objavi javni
poziv, v katerem podrobneje določi pravila o evidentiranju kan‑
didatov in predlaganju za člane uporabnikov storitev, vsebino
predlogov kandidatur ter časovne roke. Javni poziv se objavi na
oglasni deski zavoda in v enem časopisju, ki najmanj mesečno
izhaja na območju Občine Litija.
O vsebini javnega poziva svet zavoda seznani tudi vse
organizirane skupnosti, ki imajo po tem statutu pravico predla‑
gati vsaka po enega kandidata za predstavnike uporabnikov
storitev, in sicer:
– klub študentov, ki deluje na območju Občine Litija,
– organizirane skupnosti dijakov na območju Občine Li‑
tija,
– organizirane skupnosti mladih, ki izvajajo dejavnost za
mlade na območju Občine Litija.
Organizirane skupnosti zberejo kandidate na podlagi la‑
stnih pravil in v skladu z javnim pozivom Sveta zavoda iz dru‑
gega odstavka tega člena. Predloge kandidatur predložijo svetu
zavoda najkasneje 30 dni po objavi javnega poziva. Predlog
kandidature mora vsebovati pisno obrazložitev kandidature,
podatke predlaganega kandidata in njegovo pisno soglasje h
kandidaturi.
Svet zavoda posreduje predloge kandidatur občinskemu
svetu, ki izvede imenovanje predstavnikov uporabnikov storitev
oziroma zainteresirane javnosti v svet zavoda.
Predstavnika študentov in predstavnika skupnosti dijakov,
ki sta člana sveta zavoda, se vsako leto pozove, da do 30. 9.
tekočega leta predložita ustrezno dokazilo o statusu študenta
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oziroma dijaka. Kolikor v navedenem roku ne predložita potrdila
o statusu, kar je pogoj za nadaljevanje opravljanja funkcije v
svetu zavoda, opravljata svoje delo v svetu zavoda do imeno‑
vanja novega predstavnika študentov in/ali organizirane sku‑
pnosti dijakov s strani ustanovitelja.
16. člen
Svet zavoda se konstituira na prvi konstitutivni seji sveta
zavoda, ki jo skliče župan občine ustanoviteljice, ali pa po nje‑
govem pooblastilu direktor zavoda, najpozneje v 15 dneh po
imenovanju ali izvolitvi članov sveta.
Člani sveta na prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo
predsednika sveta in namestnika predsednika. Če predsednik
ni izvoljen, vodi svet zavoda do izvolitve predsednika sveta
najstarejši član sveta zavoda.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda. Člani sveta zavoda so lahko
ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zapored.
17. člen
Svet zavoda dela na sejah.
Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik sveta ozi‑
roma v njegovi odsotnosti namestnik predsednika na lastno
pobudo, pobudo drugih članov sveta zavoda, na pobudo direk‑
torja ali občine ustanoviteljice.
V primeru sklica seje na zahtevo člana sveta zavoda, je
potrebno na predsednika sveta zavoda nasloviti pisno zahtevo
za sklic seje, navesti vzroke za sklic ter priložiti pisno gradivo
za obravnavo s predlogi sklepov, o katerih naj bi svet zavoda
odločal.
Če predsednik odkloni sklic seje ali ne pooblasti za ta na‑
men svojega namestnika skliče sejo sveta zavoda v 8 dneh po
prejemu pisnega zahtevka predlagateljev direktor zavoda.
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji večina vseh članov.
Odločitev je sprejeta, kadar zanjo glasuje večina vseh članov.
Natančnejša določila o sklicevanju sej, vodenju in načinu
dela ter odločanju na sejah so opredeljena v Poslovniku o delu
sveta zavoda.
18. člen
Pristojnosti sveta zavoda so določene z ustanovitvenim
aktom.
2. Direktor
19. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki je hkrati tudi stro‑
kovni vodja. Direktor zavoda organizira in usklajuje poslovanje
zavoda, določa poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje
ter sprejema druge odločitve, pomembne za uresničevanje
ciljev zavoda.
Direktor odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavo‑
da. Pri vodenju poslov z javnimi in drugimi sredstvi mora ravnati
s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Direktor zavoda je imenovan s strani sveta zavoda na
podlagi izvedenega javnega razpisa, v soglasju z ustanovite‑
ljem.
20. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje
določene z ustanovitvenim aktom.
21. člen
Mandat direktorju traja štiri leta in prične teči z dnem ime‑
novanja. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova
imenovana za direktorja.
22. člen
Svet zavoda sprejme sklep o javnem razpisu za direktorja
in ga objavi v Uradnem listu RS, na oglasni deski zavoda in
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vsaj v enem časopisju, ki vsakodnevno izhaja na območju RS.
Vsebino objave razpisa v sredstvih javnega obveščanja se
hkrati pošlje tudi občini ustanoviteljici.
Vsebina razpisa mora vsebovati najmanj podatke določe‑
ne z ustanovitvenim aktom.
Javni razpis za imenovanje direktorja zavoda se objavi
največ 90 dni in najmanj 60 dni pred iztekom mandata. Rok za
prijavo na javni razpis za direktorja zavoda je 8 dni od dneva
objave razpisa v sredstvih javnega obveščanja.
V primeru dvoma o izvirnosti priloženih dokazil, ki jih je
posredoval kandidat za direktorja, lahko svet zavoda v treh
dneh zahteva predložitev originalne listine, sicer kandidatovo
prijavo na razpis kot neustrezno zavrne.
23. člen
Če se na javni razpis nihče ne prijavi, če nihče od prijavlje‑
nih kandidatov ni bil izbran in imenovan ali če direktorju zavoda
predčasno preneha mandat, se javni razpis ponovi.
Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega
razpisa, svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem imenuje vršilca
dolžnosti direktorja izmed prijavljenih kandidatov ali strokovnih
sodelavcev zavoda, vendar najdlje za eno leto.
24. člen
Po izteku roka za prijavo svet zavoda opravi izbirni posto‑
pek, po katerem naj bi se izbralo kandidata, ki je strokovno naj‑
bolj usposobljen in primeren za vodenje zavoda. Če na podlagi
predloženih dokazil ni mogoče presoditi strokovno usposoblje‑
nost kandidatov, lahko svet zavoda pozove kandidate na pisni
preizkus usposobljenosti, na ustni razgovor, ali usposobljenost
preveri na drug ustreznejši način.
Če se ugotovi, da nihče ne izpolnjuje kriterijev za vode‑
nje zavoda, se kandidate v 8 dneh po sprejemu te odločitve
obvesti o neuspelem javnem razpisu. V tem primeru se javni
razpis ponovi.
25. člen
Svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov za direktorja, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje, po zaključenem izbirnem postop‑
ku izbere enega kandidata.
Svet zavoda predlog o izbranem kandidatu za direktorja
pošlje v soglasje občini ustanoviteljici, ki se o njem opredeli
najkasneje v roku 20 dni. Če občina ustanoviteljica v tem roku
ne poda soglasja, se šteje, da je bilo soglasje pozitivno.
V primeru, da soglasje občine ustanoviteljice ni pozitivno,
se uporabi dikcija 23. člena tega statuta.
26. člen
Po pridobljenemu soglasju občine ustanoviteljice svet
zavoda v 8 dneh imenuje izbranega kandidata za direktorja z
odločbo o imenovanju, preostalim kandidatom pa se takoj izda
sklep, da niso bili izbrani. Sklep mora biti obrazložen in mora
vsebovati pouk o pritožbi.
Neizbrani kandidat ima v 15 dneh po prejemu sklepa
možnost pritožbe zoper ta sklep, če meni, da je bil kršen za
izvedbo razpisa določen postopek in da je ta kršitev lahko
bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani
kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. Pritožba ne
zadrži izvršitve odločbe o imenovanju direktorja.
Tako izbrani kandidat kot neizbrani kandidati imajo v roku
15 dni od prejema odločbe oziroma sklepa pravico pregledati
razpisno gradivo.
27. člen
Po poteku pritožbenega roka, ko odločba o imenovanju
direktorja postane dokončna, sklene predsednik sveta zavoda
z direktorjem zavoda pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se k njeni
vsebini pred podpisom predhodno pridobi soglasje župana
občine ustanoviteljice. Z direktorjem zavoda se sklene delovno
razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
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28. člen
Direktor opravlja funkcijo programskega in poslovnega
vodje. Pristojnosti oziroma naloge direktorja so opredeljene
z ustanovitvenim aktom, Zakonom o zavodih in drugimi pred‑
pisi.
Direktor ima v delovnem procesu delovanja in izvrševanja
poslanstva zavoda pravico in dolžnost določati in odrejati dela
in naloge strokovnim sodelavcem zavoda za izvršitev določenih
dejavnosti v skladu s programom dela in z določbami splošnih
aktov.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in občini
ustanoviteljici.
29. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katere‑
ga je imenovan. Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če neutemeljeno ne izvršuje sklepov ustanoviteljice,
sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti,
tako da bi lahko nastale pri delovanju zavoda hujše motnje pri
izvajanju dejavnosti,
– če ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom centru
povzroča materialno ali finančno škodo.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi
seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost,
da se v roku 30 dni po seznanitvi pisno izjavi o razlogih.
Pri razrešitvi po tretji, četrti in peti alinei mora svet zavoda
pridobiti predhodno soglasje občine ustanoviteljice. Če občina
ustanoviteljica ne odgovori v roku 60 dni se šteje, da je podala
soglasje k razrešitvi.
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati
sodno varstvo če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni
postopek in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev ali
da niso podani razlogi za razrešitev. Zahteva za sodno varstvo
se vloži pri pristojnem sodišču v petnajstih dneh po prejemu
sklepa o razrešitvi.
3. Programski svet
30. člen
Programski svet je strokovni organ in ga sestavlja 9 čla‑
nov, ki jih na predlog direktorja imenuje svet zavoda. Člani pro‑
gramskega sveta se lahko imenujejo izmed zaposlenih delav‑
cev ali strokovnih sodelavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov
s področij dela in dejavnosti zavoda.
Programski svet daje direktorju zavoda mnenja, predloge,
pobude in sprejema svoje odločitve o pogojih dela, strokovnih
vprašanjih ter programskih in razvojnih smernicah dela zavo‑
da.
Programski svet vodi predsednik programskega sveta, ki
ga izmed sebe izvolijo imenovani člani. Za tehnično pomoč pri
delu programskega sveta je zadolžen direktor zavoda.
Mandat članov programskega sveta traja 4 leta od dneva
konstituiranja. Člani so lahko ponovno imenovani.
31. člen
Programski svet opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela za‑
voda,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja
zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge,
glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
– direktorju predlaga imenovanje komisij in delovnih sku‑
pin za opravljanje določenih nalog,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet zavoda in
direktor.
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32. člen
Seje programskega sveta sklicuje in vodi predsednik pro‑
gramskega sveta.
Programski svet veljavno odloča, če je na seji navzočih
večina njegovih članov. Stališča, mnenja, predloge in druge
odločitve sprejema z večino navzočih članov in jih posreduje
direktorju.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
33. člen
Delo zavoda je organizirano enovito. Vsa dela in opra‑
vila izvajajo zaposleni delavci in strokovni sodelavci zavoda v
skladu z ustanovitvenim aktom zavoda, navodili sveta zavoda,
programskega sveta in direktorja. Delo organizira, vodi in ko‑
ordinira direktor zavoda.
Organizacija dela v zavodu se podrobneje določi z aktom
o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor zavoda, po
pridobljenem mnenju sveta zavoda in soglasju ustanovitelja.
V. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
34. člen
Zavod ima poleg statuta, ki ga sprejme svet zavoda s
soglasjem ustanovitelja še druge splošne akte kot so pravilniki,
poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se urejajo dru‑
ga razmerja, pomembna za upravljanje in poslovanje zavoda.
Vsi drugi splošni akti zavoda morajo biti v skladu z zako‑
nom, ustanovitvenim aktom in tem statutom.
Splošne akte sprejemata svet zavoda in direktor, v skladu
s tem statutom in ustanovitvenim aktom Javnega zavoda Mla‑
dinski center Litija.
35. člen
Pred sprejemom splošnega akta se za zaposlene delavce
in strokovne sodelavce organizira javna obravnava, na kateri
lahko dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spre‑
membe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov. Na vsaki
obravnavi mora biti direktor obvezno prisoten.
Pri sprejemanju splošnih aktov na sejah sveta zavoda
imajo možnost dajati mnenja, pobude, pripombe in spremembe
tudi predstavniki občine ustanoviteljice, obvezno pa se obči‑
no ustanoviteljico zaprosi za mnenje pri sprejemanju oziroma
obravnavi sprememb statuta in pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest.
VI. VIRI PRIDOBIVANJA SREDSTEV IN NAČIN
UPRAVLJANJA S SREDSTVI ZAVODA
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna občine ustanoviteljice,
– od prodaje storitev in izdelkov zavoda (koncerti, razsta‑
ve in podobno),
– od oddaje v najem pisarniške in računalniške opreme
ter drugih strojev in opreme,
– od izposoje izdelkov široke porabe in iz drugih dejavno‑
sti, ki so opredeljene v statutu in ustanovitvenem aktu,
– s prijavami na razpise za posamezne projekte zavoda,
– z donacijami in sponzorskimi sredstvi,
– iz drugih virov, ki so v skladu z zakonom.
37. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanovitelja.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravlja‑
nje, za kar je odgovoren ustanovitelju.
Zavod ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremič‑
nim premoženjem brez soglasja ustanovitelja.
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38. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri
opravljanju svoje dejavnosti, se nameni za izboljšanje mate‑
rialnih pogojev dela, za nabavo nove opreme ali investicijsko
vzdrževanje prostorov, kjer zavod deluje.
Del presežka sredstev, ki jih zavod pridobi s prodajo
storitev in proizvodov ter drugo dejavnostjo izven okvira javne
službe, se lahko po predhodnem soglasju občine ustanovite‑
ljice nameni tudi za dodatno delovno uspešnost zaposlenih v
skladu z veljavnimi predpisi.
39. člen
Primanjkljaj zavoda krije ustanovitelj (do višine določenih
proračunskih sredstev za dejavnost zavoda) ob pogojih določe‑
nih z ustanovitvenim aktom, pri čemer pa morajo biti izpolnjeni
še naslednji pogoji:
– da primanjkljaj nastane pri opravljanju dejavnosti, opre‑
deljene v ustanovitvenem aktu,
– da zavod takoj obrazloži ustanovitelju s posebnim poro‑
čilom in računskim izkazom vzroke nastanka primanjkljaja,
– da občinski svet občine ustanoviteljice sprejme poročilo
in predlog pokritja primanjkljaja.
40. člen
Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po na‑
čelih in pravilih, ki jih določa zakon in v skladu z njim poseben
splošni akt zavoda.
Knjigovodstvo in knjigovodske listine ter evidence vodi
pooblaščeni strokovni sodelavec ali računovodski servis.
Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigo‑
vodskih evidenc odgovarja direktor zavoda.
VII. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
41. člen
Delo zavoda je javno. Informacije o delu zavoda, razen
tistih, ki na podlagi zakonov veljajo za poslovno tajnost, so
dostopne javnosti.
Zavod zagotavlja javnost dela:
– z obveščanjem javnosti o poslovanju, uresničevanju
programa in razvojnih ciljih,
– z objavami o vseh vrstah prireditev, ki jih zavod organi‑
zira ali soorganizira.
Za obveščanje javnosti o delu zavoda je pristojen direktor
ali oseba, ki jo direktor za to pooblasti.
42. člen
Med listine oziroma podatke, ki se štejejo za poslovno
tajnost, spadajo:
– osebni podatki zaposlenih delavcev ali strokovnih so‑
delavcev zavoda,
– osebni podatki občanov uporabnikov storitev zavoda,
– podatki o prošnjah, zahtevah in predlogih občanov,
– ostali podatki, ki jih za poslovno tajnost določi direktor
zavoda s sklepom.
Listine oziroma podatki, navedeni v zgornjih alinejah se
ne smejo sporočiti ali odstopiti drugim, razen, če je to z zako‑
nom določeno. V primeru, da obstaja zakonska podlaga za
posredovanje podatkov drugi osebi, mora direktor o tem ob‑
vestiti zaposlenega delavca ali strokovnega sodelavca zavoda
oziroma uporabnika storitev, čigar podatki so bili posredovani.
Za poslovno tajnost se ne morejo določiti podatki, ki so
po zakonu javni podatki ali podatki, ki odkazujejo na kršitev
zakona.
43. člen
Zavod je po zakonu pooblaščen za zbiranje in vodenje
zbirk osebnih podatkov o zaposlenih delavcih, strokovnih sode‑
lavcih zavoda in uporabnikih storitev. Osebni podatki se smejo
uporabljati samo za namene, za katere so zbrani.
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Za zbiranje in vodenje osebnih podatkov o zaposlenih
delavcih, strokovnih sodelavcih zavoda in uporabnikih storitev,
ki jih ne določa zakon, zavod pa jih potrebuje pri izvajanju
posameznih aktivnosti, mora zavod dobiti pisno soglasje za‑
devnih oseb.
44. člen
Zaposleni delavci in strokovni sodelavci zavoda so dolžni
varovati podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost tudi po prene‑
hanju delovnega razmerja oziroma strokovnega sodelovanja.
VIII. NADZOR
45. člen
Nadzor nad spoštovanjem zakonov in drugih predpisov
opravljajo pristojne inšpekcijske službe in institucije določene
z zakoni.
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Nadzorni od‑
bor Občine Litija in Računsko sodišče Republike Slovenije.
IX. PRENEHANJE ZAVODA
46. člen
Zavod preneha, če ustanovitelj sprejme akt o prenehanju
delovanja zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za
opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen ter v ostalih
primerih določenih z zakonom.
X. KONČNE DOLOČBE
47. člen
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest začneta
veljati z dnem podaje soglasja občine ustanoviteljice.
48. člen
Statut začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re‑
publike Slovenije.
Predsednica
Sveta Javnega zavoda
Mladinski center Litija
Kaja Mlakar - Agrež l.r.
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2. člen
Izvajalci programov so prostovoljne in neprofitne organi‑
zacije in društva, kamor štejemo:
– dobrodelne organizacije,
– invalidske organizacije,
– organizacije za samopomoč,
– društva upokojencev,
– druge organizacije s področja socialnega varstva in
zdravstva.
Izvajalci navedenih programov morajo izpolnjevati nasle‑
dnje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Majšperk oziroma da aktivno
delujejo na območju Občine Majšperk (v tem primeru se finan‑
cira po številu članov iz naše občine),
– da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne,
socialne oziroma humanitarne dejavnosti ter da s svojim dose‑
danjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (reference),
– da imajo zagotovljene pogoje (materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti) za uresničitev načrto‑
vanih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino
in urejeno vso ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o
društvih in so registrirana vsaj eno leto (društva),
– da društva, ki ponovno kandidirajo, občinski upravi
vsako leto do 31. marca redno dostavljajo poslovno poročilo
za preteklo leto,
– da opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Maj‑
šperk.
II. MERILA IN POSTOPKI ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV
3. člen
Sofinancira se:
– dobrodelne programe,
– programe pomoči,
– krvodajalstvo,
– programe družabništva, namenjene osebam s posledi‑
cami invalidnosti ali bolezni,
– programe osebne pomoči namenjene osebam s posle‑
dicami invalidnosti ali bolezni,
– programe društev upokojencev.
Programi morajo biti organizirani na območju Občine Maj‑
šperk.
4. člen
Za sofinanciranje se upošteva naslednja merila:

MAJŠPERK
2406.

Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih
in humanitarnih organizacij v Občini Majšperk

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o humanitarnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03) ter 17. člena Statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski
svet Občine Majšperk na 29. redni seji dne 15. 4. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov socialnih
in humanitarnih organizacij v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki
za izbiro in vrednotenje programov ter razdelitev sredstev,
namenjenih za sofinanciranje socialnih in humanitarnih organi‑
zacij in združenj, ki delujejo na območju Občine Majšperk.

Zap.
Kriterij
št.
1. Organizacija dobrodelnega
programa
2. Organizacija programa
pomoči
3. Organizacija krvodajalstva
4. Organizacija programa
družabništva namenjene
osebam s posledicami
invalidnosti ali bolezni
5. Organizacija programa
osebne pomoči namenjene
osebam s posledicami
invalidnosti ali bolezni
6. Dobrodelna organizacija
(rdeči križ, karitas …)
7. Delovanje na področju
druženja upokojencev
8. Število članov – občanov
Občine Majšperk po plačani
članarini

Število točk
30 točk/program
20 točk/program
1 točka/krvodajalec/leto
15 točk/program

10 točk

20 točk
20 točk
1 točka/10 članov
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5. člen
Vrednost točke se določi tako, da se skupno število
razpisanih sredstev deli s seštevkom vseh točk vseh prija‑
vljenih organizacij.
Iz sredstev proračuna Občine Majšperk se sofinancirajo
le programi, ki niso financirani s strani sredstev državnega
proračuna.
6. člen
Sredstva, namenjena za sofinanciranje socialnih in
humanitarnih organizacij se razdelijo na podlagi javnega
razpisa. Javni razpis razpiše župan in ga objavi v časopisu
Občine Majšperk – Majšperčanu in na spletni strani Občine
Majšperk.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– navedbo, da gre za socialne in humanitarne programe;
– rok za prijavo.
7. člen
Za kandidiranje na javni razpis mora organizacija pre‑
dložiti:
– akt o ustanovitvi,
– akt o registraciji,
– izpolnjeno prijavo s podatki o organizaciji,
– program, s katerim kandidira ter predvidene finančne
vire,
– poročilo o izvedbi programa za preteklo leto,
– seznam krvodajalcev.
Za pregled in vrednotenje prijavljenih programov po
merilih iz tega pravilnika imenuje župan tričlansko komisijo.
O delu komisije se vodi zapisnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k do‑
polnitvi vloge, če je le‑ta nepopolna. Kandidat mora svojo
vlogo dopolniti najkasneje v 8 (osmih) dneh od prejema
poziva.
Komisija pregleda vloge in pripravi predlog razdelitve
sredstev, ki ga najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisa
posreduje občinski upravi. Na podlagi predloga komisije o
razdelitvi sredstev direktor občinske uprave izda predlaga‑
teljem programov sklep o sofinanciranju programov.
Na sklep o sofinanciranju je v roku 15 dni od prejema
sklepa možna pritožba. Za odločitev o pritožbi je pristojen
župan. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je do‑
končen.
8. člen
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev iz‑
brana društva sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti
društva, ki jo podpiše župan. Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske
porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja
programa.
9. člen
Dejavnost socialnih in humanitarnih organizacij se lah‑
ko izjemoma financira tudi na podlagi računov za upravičene
stroške. Investicije niso del sredstev po tem razpisu.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za
Občino Majšperk izvaja občinska uprava. V primeru ugoto‑
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vitve nepravilnosti občinska uprava izda ustrezno odločbo.
Zoper odločbo se lahko izvajalec programa pritoži županu.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-44/2010-3
Majšperk, dne 15. aprila 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

MEDVODE
2407.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Medvode za leto 2009

Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih fi‑
nancah (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 128. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 25. seji dne 1. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Medvode za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode
za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode je realiziran
v naslednjih zneskih:
Bilanca prihodkov in odhodkov obsega prihodke v višini
10.841.221 EUR in odhodke v višini 11.100.370 EUR. Presežek
odhodkov nad prihodki znaša 259.149 EUR.
Račun financiranja zajema povečanje sredstev na računih
v višini 1.449.187 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb, ki
zajema prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih
deležev, denarnega toka v letu 2009 ni bilo.
3. člen
Splošni del proračuna je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 2.605.996 EUR se
razporeja s proračunom za leto 2010.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-183/2010
Medvode, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
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2408.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine
Metlika in okoljskega poročila

Na podlagi 50. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07,
108/09) in 43. člena ZVO‑1‑UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06 –
uradno prečiščeno besedilo in 70/08) županja Občine Metlika
objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javnih obravnavah
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega
načrta Občine Metlika in okoljskega poročila
nitve

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgr‑

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega pro‑
storskega načrta Občine Metlika (v nadaljevanju: OPN) in okolj‑
skega poročila bo potekala od 14. 6. 2010 do vključno 21. 7.
2010, v prostorih Občine Metlika, v času uradnih ur občinske
uprave:
– ob torkih od 8.00 do 12.00 ure,
– ob sredah od 8.00 do 12.00 ure in od 14.00 do
16.00 ure,
– ob petkih od 8.00 do 12.00 ure.
Na spletnem naslovu www.metlika.si bo dostopna elek‑
tronska oblika občinskega prostorskega načrta.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javne obravnave dopolnjenega osnutka OPN in okoljske‑
ga poročila bodo na naslednjih lokacijah:
Kulturni dom Metlika, 5. 7. 2010, ob 17.00 uri
Kulturni dom Gradac, 6. 7. 2010 ob 16.00 uri
Dom krajanov Božakovo, 6. 7. 2010 ob 19.30 uri
Kulturni dom Suhor, 8. 7. 2010, ob 17.00 uri.
Javne obravnave bo vodila pristojna služba občinske
uprave, skupaj z izdelovalci OPN in OP.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za
njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen
osnutek OPN in okoljsko poročilo v pisni obliki, ki jih pošlje na
naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, z oznako
»Javna razgrnitev OPN – pripombe«. Pripombe in mnenja bo
možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Metlika, dne 4. junija 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
2409.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine Miren
- Kostanjevica in okoljskega poročila za načrt

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Miren ‑
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) župan Občine Miren
‑ Kostanjevica sprejme
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SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine Miren Kostanjevica in okoljskega poročila za načrt
1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek občinskega pro‑
storskega načrta (v nadaljevanju: dopolnjeni osnutek OPN) in
okoljsko poročilo za načrt.
2. člen
Dopolnjeni osnutek OPN in okoljsko poročilo bosta javno
razgrnjena v prostorih Občine Miren ‑ Kostanjevica, Miren 129,
ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno tudi na
spletni strani občine: www.miren‑kostanjevica.si v rubriki razpisi
in javne razgrnitve.
Razgrnitev bo trajala od vključno četrtka, 24. 6. 2010, do
vključno srede, 1. 9. 2010.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN bo potekala
v sredo, 30. 6. 2010, v prostorih Osnovne šole Miren s pričet‑
kom ob 17. uri.
4. člen
Pripombe na razgrnjeno gradivo lahko vsi zainteresirani
ustno podajo na javni obravnavi, jih v času trajanja javne raz‑
grnitve v pisni obliki posredujejo Občini Miren ‑ Kostanjevica ali
jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski
naslov tajnistvo@miren‑kostanjevica.si.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republi‑
ke Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno običajen
način.
Št. 350-0-0022/2007-36
Miren, dne 7. junija 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

MISLINJA
2410.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Mislinja 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 20. člena
Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je Občinski svet Ob‑
čine Mislinje na 29. seji dne 27. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mislinja za leto 2010 (Ura‑
dni list RS, št. 3/10) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
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Št.

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

I.

70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/poskupina kontov

Rebalans
proračuna
leta 2010

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

6.749.875

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.710.218

DAVČNI PRIHODKI

3.314.196

700 Davek na dohodek in dobiček

2.969.976

703 Davki na premoženje

106.956

704 Domači davki na blago in storitve

237.264

NEDAVČNI PRIHODKI

396.022

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

2.513

712 Globe in denarne kazni

4.561

713 Prihodki prodaje blaga in storitev

72

153.376

KAPITALSKI PRIHODKI

117.997

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

949
117.048

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančni institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

0

1.253.713

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

41

185.674
30.811

17.914

409 Sredstva, izločena v rezerve

44.336

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1.335.082
34.597

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

621.486

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

182.670

413 Drugi tekoči domači transferi

496.329

64.588
–532.179

1.147

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
1.147

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

1.147

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

VI.

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

VII.

ZADOLŽEVANJE

50

IX.

0
1.147

C.

0

(500+501)

0

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

ODPLAČILO DOLGA
(550+551)

10.628

ODPLAČILA DOLGA

10.628

550 Odplačilo domačega dolga

10.628

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

–542.807

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII)

–10.628

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX)

532.179

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

974.978

403 Plačila domačih obresti

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

750 Prejeta vračila danih posojil

419.600

TEKOČI ODHODKI

64.588

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

55

40

INVESTICIJSKI TRANSFERI

IV.

2.502.060

7.282.054

4.628.471

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

VIII.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

B.

2.921.660

II.

6919

4.628.671

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I‑II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

75

Stran

INVESTICIJSKI ODHODKI

III.

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74

43

456

714 Drugi nedavčni prihodki

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

73

235.116

42
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Splošni sklad za drugo

542.969
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2009
Mislinja, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Stran
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NAKLO

2411.

Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine
v splošni rabi

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 21. redni seji
dne 19. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa družbene lastnine
v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status družbene lastnine v splo‑
šni rabi na zemljišču parc. št. 434/3, pot v izmeri 85 m2, vl.
št. 241, k.o. Pivka.
2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Naklo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0019/2010-5
Naklo, dne 19. maja 2010
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
2412.

Pravilnik o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje dejavnosti in programov
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Zakona o socialnem var‑
stvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine
Ravne na Koroškem na 34. redni seji dne 2. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
dejavnosti in programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v Občini Ravne
na Koroškem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom Občina Ravne na Koroškem določa
pogoje, postopke ter merila in kriterije za vrednotenje in razde‑
litev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa
na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Ravne na Koroškem v okviru letnega programa socialnega in
zdravstvenega varstva.
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Sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programov na
področju socialnega in zdravstvenega varstva se zagotovijo v
proračunu občine.
2. člen
(namen sofinanciranja)
Na osnovi tega pravilnika se razdelijo sredstva, name‑
njena za:
– redno dejavnost neprofitnih organizacij in društev na
področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne
na Koroškem (sklop programskih dejavnosti 1),
– razvojne programe zavodov, ustanov, organizacij in
društev, ki uvajajo nove pristope in pomembna izboljšanja na
področju socialne in zdravstvene dejavnosti za občane Občine
Ravne na Koroškem (sklop programskih dejavnosti 2).
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso
namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot javno
službo, kot zakonsko ali pogodbeno obveznost, financirano s
strani države.
– investicij v prostore izvajalcev dejavnosti in programov.
3. člen
(izvajalci programov)
Izvajalci letnih programov redne dejavnosti, ki se sofinan‑
cirajo po tem pravilniku, so:
– organizacije in društva s področja socialnega in zdra‑
vstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč
in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da prispevajo k
reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in težav drugih oseb
oziroma da pomagajo ljudem, ki so pomoči potrebni.
Izvajalci razvojnih programov, ki se sofinancirajo po tem pra‑
vilniku, so poleg organizacij in društev iz prejšnjega odstavka še:
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe,
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju social‑
nega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo programe v Občini
Ravne na Koroškem ali za občane Občine Ravne na Koroškem,
kadar gre za dopolnitev njihove redne registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, katerih
osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali zdravstvenega
varstva, vendar delujejo v javnem interesu in izvajajo razvojne
programe z elementi socialne ali zdravstvene skrbi za zago‑
tavljanje čimbolj enakopravnega vključevanja svojih članov in
občanov Občine Ravne na Koroškem v okolje.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Izvajalci dejavnosti in programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva, navedeni v prejšnjem členu, imajo
pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ravne
na Koroškem oziroma je njihov program dejavnosti zastavljen
tako, da aktivno vključuje občane Občine Ravne na Koroškem.
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega
varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih
aktih,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro‑
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti in programov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine Ravne
na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in ustanove).
II. LETNI PROGRAM SOCIALNEGA
IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
5. člen
(vsebina letnega programa)
Strokovna služba za družbene dejavnosti pri občinski
upravi predloži občinskemu svetu predlog letnega programa
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socialnega in zdravstvenega varstva za naslednje leto. Z letnim
programom določi občinski svet programe s področja social‑
nega in zdravstvenega varstva, ki se sofinancirajo iz občinski
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, programe posebnega in‑
teresa za občino ter potrebna sredstva za izvedbo dejavnosti
in programov.
S sprejemom občinskega proračuna določi občinski svet
višino sredstev za sofinanciranje letnega programa socialnega
in zdravstvenega varstva za naslednje leto.
V letnem programu določi občinski svet tudi razmerje
med sredstvi, namenjenimi za sofinanciranje rednih dejavnosti
organizacij in društev (sklop programskih dejavnosti 1) in sofi‑
nanciranje razvojnih programov (sklop programskih dejavnosti
2) na področju socilnega in zdravsatvenega varstva v Občini
Ravne na Koroškem za posamezno proračunsko leto.
III. JAVNI RAZPIS
6. člen
(javni razpis in objava)
Dejavnosti in programi, ki se sofinancirajo na osnovi
tega pravilnika, se izberejo na podlagi razpisa, ki se izvede v
skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06) in določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro‑
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07).
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja soci‑
alnega varstva se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na krajevno običajen način, najkasneje v 60 dneh od sprejema
proračuna.
Strokovno-organizacijska in administrativno-tehnična
opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa vodi pri‑
stojna strokovna služba občinske uprave.
7. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež Občine Ravne na Koroškem,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa in za posamezni sklop programskih dejavnosti,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena oziroma roki, če so predvideno zaporedna
nakazila sredstev,
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za do‑
delitev sredstev,
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni
o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvi‑
gnejo razpisno dokumentacijo,
11. letni program socialnega in zdravstvenega varstva,
12. druge podatke, če so potrebni glede na vrsto predme‑
ta javnega razpisa.
8. člen
(imenovanje komise)
Župan imenuje petčlansko komisijo za odpiranje vlog in za
pripravo predlogov za razdelitev sredstev v postopku izbire so‑
financiranja dejavnosti in programov. Komisija je imenovana za
čas mandata občinskega sveta. Komisijo sestavljajo: predstavnik
Odbora za zdravstvo in socialno varstvo pri Občinskem svetu
Občine Ravne na Koroškem (kot predsednik komisije), pred‑
stavnik stroke s področja socialnega varstva, predstavnik stroke
s področja zdravstvenega varstva, predstavnik strokovne službe
občinske uprave in predstavnik zainteresirane javnosti.
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9. člen
(izvedba razpisa)
V postopku dodelitve sredstev za sofinanciranje dejav‑
nosti in programov socialnega in zdravstvenega varstva se
izvedejo naslednja dejanja:
– župan sprejme sklep o začetku postopka javnega raz‑
pisa,
– strokovna služba občinske uprave pripravi razpis, razpi‑
sno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa in ga objavi,
– strokovna služba občinske uprave pozove izvajalce, ki
so v roku oddali nepopolne vloge, k dopolnitvi v roku, navede‑
nem v razpisu,
– direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge izva‑
jalcev, ki v pozivnem roku niso bile dopolnjene, in vloge, ki ne
ustrezajo besedilu razpisa,
– komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v jav‑
nem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in pripravi o tem
zapisnik,
– komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog preje‑
mnikov sredstev,
– predlog obravnava Odbor za zdravstvo in socialno var‑
stvo in ga predlaga v potrditev direktorju občinske uprave,
– direktor občinske uprave izda na podlagi predloga od‑
bora sklepe o izboru prejemnikov sredstev,
– občinska uprava obvesti neizbrane izvajalce o odločitvi
glede dodelitve sredstev, z utemeljitvijo odločitve,
– prejemnikom sredstev posreduje občinska uprava skle‑
pe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe,
– župan sklene z izbranimi izvajalci, ki so se v roku osmih
dni odzvali na poziv k podpisu, pogodbe o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo de‑
javnosti oziroma razvojnih programov, dogovorjenih s pogod‑
bami.
10. člen
(prijava na razpis)
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo dejavnosti oziroma razvojnih programov, za
katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih dejavnosti oziroma razvojnih progra‑
mov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavlja več dejavnosti oziroma razvojnih
programov, mora:
– vsako dejavnost oziroma razvojni program prijaviti na
ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu
(na enem obrazcu).
Prijava mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji,
določenimi v razpisu. Predložena prijava mora biti v zapečate‑
nem ovitku, z navedbo razpisa, na katerega se nanaša.
Prijava, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena
vrne vlagatelju.
11. člen
(odpiranje prijav)
V roku dostavljene in pravilno označene prijave se odpira‑
jo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju
prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev vlog (potencialnih pre‑
jemnikov sredstev) po vrstnem redu odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolnih
vlog.
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IV. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA
PROGRAMA SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA
12. člen
(pogodbe o sofinanciranju)
Z izbranimi izvajalci dejavnosti in programov socialnega in
zdravstvenega varstva se sklenejo letne pogodbe o sofinanci‑
ranju izbranih dejavnosti in programov. V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemni‑
ka sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. terminski plan porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo
odobrenih sredstev,
– obveza o pripravi in posredovanju poročila o poteku in
rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja dejavnosti ali
programa,
– dolžnost in pravico občine, da spremlja in nadzira izva‑
janje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sred‑
stev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi,
– določilo, da mora prejemnik razložiti in utemeljiti podalj‑
šanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan,
ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe
sredstev,
6. druga določila o pogodbenih obvezah.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
(nadzor in sankcije)
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za dejav‑
nosti in programe s področja socialnega in zdravstvenega
varstva, so dolžni izvajati dogovorjene dejavnosti in programe
v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo
proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V primeru, da iz‑
vajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega
pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa
so dolžni povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih občinska
uprava obvesti komisijo.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati
za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
(poročila o realizaciji)
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za izva‑
janje socialnih in zdravstvenih dejavnosti in programov, so
dolžni podati poročila o realizaciji sofinanciranih dejavnosti in
programov, vključno z dokazili, do datuma, ki je opredeljen v
pogodbi.
VI. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
IN ODLOČANJE O SOFINACIRANJU DEJAVNOSTI
IN PROGRAMOV
15. člen
(odločanje komisije)
Komisija pri odločanju o sofinanciranju dejavnosti in pro‑
gramov vsako leto odloča o razdelitvi sredstev na osnovi le‑
tnega programa socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Ravne na Koroškem. Komisija oceni prijavljene dejavnosri in
razvojne programe glede na vsebine posameznih dejavnosti,
pestrost programov, strokovnost in realnost ciljev, množičnost
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vključevanja naših občanov v dejavnosti ali programe, so‑
delovanje izvajalcev z okoljem ter odmevnost programov in
projektov, ki se izvajajo v Občini Ravne na Koroškem oziroma
za občane Občine Ravne na Koroškem.
16. člen
(merila in kriteriji za sofinanciranje rednih dejavnosti)
Komisija pri odločanju o sofinanciranju rednih dejavnosti
organizacij in društev (sklop programskih dejavnosti 1) upošte‑
va naslednja merila in kriterije:
1. Prijavljena dejavnost je aktivno usmerjena v prepreče‑
vanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov
ali skupin občanov iz Občine Ravne na Koroškem (do 6 točk):
– dejavnost ne prispeva k zmanjšanju soci‑
alnih stisk
– 0 točk,
– dejavnost delno prispeva k zmanjšanju so‑
cialnih stisk
– 3 točke,
– dejavnost v veliki meri prispeva k zmanjša‑
nju socialnih stisk
– 6 točk.
2. Prijavljena dejavnost je aktivno usmerjena v varovanje
zdravja in krepitev zdravega življenjskega sloga občanov Ob‑
čine Ravne na Koroškem (do 6 točk):
– dejavnost ne prispeva h krepitvi zdravega
življenjskega sloga
– 0 točk,
– dejavnost delno prispeva h krepitvi zdravega
življenjskega sloga
– 3 točke,
– dejavnost v veliki meri prispeva h krepitvi
zdravega življenjskega sloga
– 6 točk.
3. Prijavljena dejavnost omogoča uporabnikom iz Občine
Ravne na Koroškem hitrejše in lažje vključevanje v okolje (do
6 točk):
– dejavnost ne prispeva k hitrejšemu vključe‑
vanju v okolje
– 0 točk,
– dejavnost delno omogoča hitrejše vključe‑
vanje v okolje
– 3 točke,
– dejavnost v veliki meri omogoča hitrejše
vključevanje v okolje
– 6 točk.
4. Prijavljena dejavnost temelji na jasni in pregledni fi‑
nančni konstrukciji ter oceni stroškov za izvedbo, izvajalec za‑
gotavlja sofinanciranje dejavnosti iz drugih virov (do 6 točk):
Preglednost finančne konstrukcije:
– finančna konstrukcija in ocena stroškov ni
pregledna
– 0 točk,
– finančna konstrukcija in ocena stroškov je
jasna in pregledna
– 2 točki.
Delež sofinanciranja prijavljene dejavnosti iz
občinskih sredstev:
– delež občinskih sredstev znaša več kot
75%
– 0 točk,
– delež občinskih sredstev znaša od 51 do
75%
– 2 točki,
– delež občinskih sredstev znaša od 26 do
50%
– 3 točke,
– delež občinskih sredstev znaša do 25%
– 4 točke.
5. Reference izvajalca – izvajalec prijavljene dejavnosti
že več let uspešno deluje na območju Občine Ravne na Ko‑
roškem oziroma izvaja dejavnost za občane Občine Ravne na
Koroškem (do 9 točk):
– manj kot leto dni delovanja
– 0 točk,
– od enega leta do pet let delovanja
– 3 točke,
– od šest do deset let delovanja
– 6 točk,
– več kot deset let delovanja
– 9 točk.
6. Prijavljena dejavnost zagotavlja dosego zastavljenega
cilja za občane Občine Ravne na Koroškem v skladu z občin‑
skim letnim programom socialnega in zdravstvenega varstva
(do 10 točk):
– prijavljena dejavnost ne zagotavlja cilja
– 0 točk,
– prijavljena dejavnost zagotavlja cilj in vpliva
na ožjo populacijo
– 5 točk,
– prijavljena dejavnost zagotavlja cilj in vpliva
na širšo populacijo
– 10 točk.
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7. Prijavljena dejavnost vsebuje organiziranje predavanj,
delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo javnost v
Občini Ravne na Koroškem oziroma za občane Občine Ravne
na Koroškem (do 10 točk):
– dejavnost ne vsebuje predavanj, delavnic in
drugih izobraževanj
– 0 točk,
– izobraževanja so organizirana samo za čla‑
ne izvajalca
– 5 točk,
– izobraževanja so organizirane za člane izva‑
jalca in za širšo javnost
– 10 točk.
8. Prijavljena dejavnost vključuje športne in/ali kulturne
aktivnosti (do 6 točk):
– dejavnost ne vključuje športnih in/ali kultur‑
nih aktivnosti
– 0 točk
– dejavnost vključuje izvajanje športnih in/ali
kulturnih aktivnosti za člane izvajalca
– 3 točke,
– dejavnost vključuje izvajanje športnih in/ali
kulturnih aktivnosti tudi za širšo javnost
– 6 točk.
9. Prijavljena dejavnost vsebuje organizacijo in izvedbo
prireditev občinskega pomena (do 10 točk):
– dejavnost ne vsebuje organizacije ali sode‑
lovanja na prireditvi občinskega pomena
– 0 točk,
– dejavnost vsebuje sodelovanje na prireditvi
občinskega pomena
– 5 točk,
– dejavnost vsebuje organizacijo in izvedbo
prireditve občinskega pomena
– 10 točk.
10. Izvajalec prijavljene dejavnosti ima registrirane člane,
ki imajo stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem (do
20 točk):
– manj kot 5 članov
– 0 točk,
– 5 do 10 članov
– 2 točki,
– 11 do 50 članov
– 5 točk,
– 51 do 100 članov
– 10 točk,
– nad 100 članov
– 20 točk.
17. člen
(merila in kriteriji za sofinanciranje razvojnih programov)
Komisija pri odločanju o sofinanciranju razvojnih pro‑
gramov (sklop programskih dejavnosti 2) upošteva naslednja
merila in kriterije:
1. Program je aktivno usmerjen v preprečevanje, lajšanje
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin obča‑
nov iz Občine Ravne na Koroškem (do 6 točk):
– program ne prispeva k zmanjšanju socialnih
stisk
– 0 točk,
– program delno prispeva k zmanjšanju soci‑
alnih stisk
– 3 točke,
– program v veliki meri prispeva k zmanjšanju
socialnih stisk
– 6 točk.
2. Program je aktivno usmerjen v varovanje zdravja in
krepitev zdravega življenjskega sloga občanov Občine Ravne
na Koroškem (do 6 točk):
– program ne prispeva h krepitvi zdravega
življenjskega sloga
– 0 točk,
– program delno prispeva h krepitvi zdravega
življenjskega sloga
– 3 točke,
– program v veliki meri prispeva h krepitvi
zdravega življenjskega sloga
– 6 točk.
3. Program omogoča uporabnikom iz Občine Ravne na
Koroškem hitrejše in lažje vključevanje v okolje (do 6 točk):
– program ne prispeva k hitrejšemu vključe‑
vanju v okolje
– 0 točk,
– program delno omogoča hitrejše vključeva‑
nje v okolje
– 3 točke,
– program v veliki meri omogoča hitrejše vklju‑
čevanje v okolje
– 6 točk.
4. Program temelji na jasni in pregledni finančni konstruk‑
ciji ter oceni stroškov za izvedbo, izvajalec zagotavlja sofinan‑
ciranje programa iz drugih virov (do 6 točk):
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Preglednost finančne konstrukcije:
– finančna konstrukcija in ocena stroškov ni
pregledna
– 0 točk,
– finančna konstrukcija in ocena stroškov je
jasna in pregledna
– 2 točki.
Delež sofinanciranja programa iz občinskih
sredstev:
– delež občinskih sredstev znaša več kot 75% – 0 točk,
– delež občinskih sredstev znaša od 51 do
75%
– 2 točki,
– delež občinskih sredstev znaša od 26 do
50%
– 3 točke,
– delež občinskih sredstev znaša do 25%
– 4 točke.
5. Reference izvajalca – izvajalec že več let uspešno
izvaja programe za občane Občine Ravne na Koroškem (do
9 točk):
– manj kot leto dni izvajanja programov
– 0 točk,
– od enega leta do pet let izvajanja progra‑
mov
– 3 točke,
– od šest do deset let izvajanja programov
– 6 točk,
– več kot deset let izvajanja programov
– 9 točk.
6. Program zagotavlja dosego zastavljenega cilja za ob‑
čane Občine Ravne na Koroškem v skladu z občinskim letnim
programom socialnega in zdravstvenega varstva (do 10 točk):
– aktivnosti programa ne zagotavljajo cilja
– 0 točk,
– aktivnosti programa zagotavljajo cilj in vpli‑
vajo na ožjo populacijo
– 5 točk,
– aktivnosti programa zagotavljajo cilj in vpli‑
vajo na širšo populacijo
– 10 točk.
7. Program vsebuje organiziranje predavanj, delavnic in
druga izobraževanja za ožji krog uporabnikov ali širšo javnost v
Občini Ravne na Koroškem oziroma za občane Občine Ravne
na Koroškem (do 10 točk):
– program ne vsebuje predavanj, delavnic in
drugih izobraževanj
– 0 točk,
– izobraževanja so organizirana za ožji krog
uporabnikov
– 5 točk,
– izobraževanja so organizirane za širšo jav‑
nost
– 10 točk.
8. Program vključuje športne in/ali kulturne aktivnosti (do
6 točk):
– program ne vključuje športnih in/ali kulturnih
aktivnosti
– 0 točk
– program vključuje izvajanje športnih in/ali
kulturnih aktivnosti za ožji krog uporabnikov
– 3 točke,
– program vključuje izvajanje športnih in/ali
kulturnih aktivnosti tudi za širšo javnost
– 6 točk.
9. Program vsebuje organizacijo in izvedbo prireditev
občinskega pomena (do 10 točk):
– program ne vsebuje organizacije ali sodelo‑
vanja na prireditvi
– 0 točk,
– program vsebuje sodelovanje na prireditvi
občinskega pomena
– 5 točk,
– program vsebuje organizacijo in izvedbo pri‑
reditve občinskega pomena
– 10 točk.
10. Program predstavlja dodano vrednost in izvirnost pri
uvajanju aktivnosti s področja socialnega oziroma zdravstve‑
nega varstva (do 10 točk):
– program temelji na starih pristopih pri izva‑
janju dejavnosti
– 0 točk,
– program z novostmi nadgrajuje dosedanje
pristope pri izvajanju dejavnosti
– 5 točke,
– program uvaja nove, izvirne pristope pri iz‑
vajanju dejavnosti
– 10 točk.
11. Program vsebuje mreženje organizacij in strok (do
6 točk)
– program izvaja samo ena ustanova, organi‑
zacija ali društvo
– 0 točk,
– program povezuje aktivnosti različnih usta‑
nov, organizacij in društev v občini
– 3 točke,
– program povezuje različne ustanove in orga‑
nizacije ter strokovnjake različnih strok
– 6 točk.
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12. Izvedba razvojnega programa vključuje občane, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem (do 20 točk):
– manj kot 5 vključenih občanov
– 0 točk,
– 5 do 50 vključenih občanov
– 10 točk,
– nad 50 vključenih občanov
– 20 točk.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Prva osnovna šola Slovenj Gradec

18. člen

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 22/97, 55/98, 37/07 in 76/08).

(posebni občinski interes)
Prijavljena dejavnost ali razvojni program, katerega izved‑
ba je v posebnem interesu za Občino Ravne na Koroškem, se
dodatno točkuje v višini 20% doseženih točk.
Podrobna vsebina, ki natančno opredeljuje posebni ob‑
činski interes, se za vsako posamezno leto opredeli v letnemu
programu zdravstvenega in socialnega varstva.
19. člen
(razdelitev sredstev)
Sredstva za sofinanciranje posameznih dejavnosti in pro‑
gramov se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
Sredstva se razdelijo za vsak sklop programskih dejav‑
nosti posebej, v okviru sredstev, ki so za izvajanje dejavnosti
in programov določena z letnim programom socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Ravne na Koroškem. V primeru
neporabljenih sredstev v okviru načrtovanega sofinanciranja
posameznega sklopa programskih dejavnosti na osnovi določil
posameznega letnega programa socialnega in zdravstvene‑
ga varstva se lahko v posameznem letu razpisana sredstva
prerazporedijo med obema sklopoma programskih dejavnosti.
VII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
(prenehanje dosedanjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o postopku in merilih za sofinanciranje programov in projek‑
tov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 115/08).

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se po spremem‑
bi glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
ter osmi odstavek 10. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji no‑
vega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet ime‑
novati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov
dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02600-1/1997
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

21. člen
(pričetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0005/2009-03102
Ravne na Koroškem, dne 2. junija 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

SLOVENJ GRADEC
2413.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena
Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5, 36/08 in 58/09)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne
24. 5. 2010 sprejel

2414.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Druga osnovna šola Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena
Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5, 36/08 in 58/09) ter
16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je Občinski svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Druga osnovna šola Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 22/97, 55/98, 37/07 in 76/08).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se po spremem‑
bi glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,

Uradni list Republike Slovenije
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
ter osmi odstavek 10. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji no‑
vega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet ime‑
novati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov
dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«

Št.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02600-2/1997
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

2415.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena
Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) je Ob‑
činski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj
Gradcu (Uradni list RS, št. 22/97, 55/98, 37/07 in 76/08).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se po spremem‑
bi glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
ter osmi odstavek 10. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji no‑
vega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet ime‑
novati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov
dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.

Stran

6925

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02600-5/1997
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
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2416.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena
Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) je
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne
24. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Podgorje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje (Uradni list
RS, št. 22/97, 55/98, 37/07 in 76/08).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se po spremem‑
bi glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
ter osmi odstavek 10. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji no‑
vega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet ime‑
novati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov
dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02600-4/1997
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Stran

6926 /
2417.

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi izobraževalnega zavoda
Glasbena šola Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena
Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) ter
20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95,
8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet Mestne občine
Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010 in Občinski svet
Občine Mislinja na 28. seji dne 15. 4. 2010 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena
šola Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi izobra‑
ževalnega zavoda Glasbena šola Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 33/97, 81/97, 20/98, 82/98, 60/07 in 94/08).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se po spremem‑
bi glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
ter osmi odstavek 10. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji no‑
vega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet ime‑
novati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov
dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –ZJZP), 40., 41. in
46. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) ter 16. člena Statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1)
ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95,
8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet Mestne občine
Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010 in Občinski svet Ob‑
čine Mislinja na 28. seji dne 15. 4. 2010 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 33/97, 81/97, 60/07 in 94/08).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se po spremem‑
bi glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
ter osmi odstavek 10. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji no‑
vega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet ime‑
novati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov
dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02600-3/1997
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Št. 02600-3/1997
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Št. 007-5/2007
Mislinja, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Št. 077-6/2007
Mislinja, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

2418.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.

2419.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj
Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 46. člena
Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) ter
20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95,
8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet Mestne občine
Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010 in Občinski svet
Občine Mislinja na 28. seji dne 15. 4. 2010 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgoj‑
no-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 33/97, 60/07 in 94/08).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se po spremem‑
bi glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
ter osmi odstavek 10. člena, ki se po spremembi glasi:
»Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji no‑
vega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet ime‑
novati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov
dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.

Št.
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Stran

6927

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem
in šport Slovenj Gradec«
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda »Zavod za turizem in šport Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 75/08).
2. člen
Spremeni se 14. člen, ki se po spremembi glasi:
»Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in prične teči z
dnem imenovanja. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko
izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji
novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet
imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve no‑
vih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo
funkcijo. Predsednika in namestnika na prvi konstitutivni seji
izvolijo člani izmed sebe. Svet zavoda lahko veljavno sprejema
sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta. Podrobnejše
delovanje sveta zavoda ureja statut zavoda.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 671-16/2008
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010

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

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Št. 02600-3/1997
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 007-5/2007
Mislinja, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

2420.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za
turizem in šport Slovenj Gradec«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 23. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 15/03) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) je
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne
24. 5. 2010 sprejel

2421.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02, 123/06 in 7/07) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) je
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne
24. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Kultur‑
nega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 108/03, 59/05
in 37/07).

glasi:

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 16. člena, ki se po spremembi

Stran
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Št.
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»Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem
konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja je ve‑
zan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po
konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora
nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja.
Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja
opravljajo svojo funkcijo.«

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02200-1/2002
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/2003
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

2422.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje
mladinskih in socialnih programov

Na podlagi 59. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče‑
no besedilo, 76/08 in 79/09) ter 7. in 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) je
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne
24. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje
mladinskih in socialnih programov
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov (Uradni
list RS, št. 5/05 in 37/07).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 7.a člena, ki se po spremem‑
bi glasi:
»Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji no‑
vega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet ime‑
novati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov
dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.

2423.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Centra
za izobraževanje odraslih

Na podlagi 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1) in 28. člena Zakona o
organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5, 36/08 in 58/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) je Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS,
Centra za izobraževanje odraslih
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih (Uradni list
RS, št. 65/98 in 37/07).
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 8. člena, ki se po spremembi

glasi:

»Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem
konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja je ve‑
zan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po
konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora
nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja.
Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja
opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02200-1/98
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

2424.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Zdravstvenega doma
Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.

Uradni list Republike Slovenije
US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5. člena Za‑
kona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92,
37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99, 31/00, 45/01), 16. člena
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08
– UPB-1) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 27/95, 8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010
in Občinski svet Občine Mislinja na 28. seji dne 15. 4. 2010
sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Zdravstvenega doma
Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Zdra‑
vstvenega doma Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 2/92,
108/03, 46/05, 23/07 in 103/07).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena, ki se po spremembi

glasi:

»Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem
konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja je ve‑
zan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po
konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora
nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja.
Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja
opravljajo svojo funkcijo.«
Tretji odstavek 7. člena se črta.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/2005
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Št.

2425.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 26. in 135. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02, 123/06 in 7/07), 20. člena Zakona o knjižni‑
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čarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1) ter
20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95,
8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet Mestne občine
Slovenj Gradec na 35. seji dne 24. 5. 2010 in Občinski svet
Občine Mislinja na 28. seji dne 15. 4. 2010 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja
Meška Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 27/04, 80/05 in 60/07).
2. člen
Spremeni se šesti odstavek 13. člena, ki se po spremembi

glasi:

»Mandat članov sveta traja 4 leta in začne teči z dnem
konstituiranja sveta. Mandat predstavnikov ustanovitelja je ve‑
zan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po
konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora
nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja.
Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja
opravljajo svojo funkcijo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02800-3/3/96
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 612-02/2007
Mislinja, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

Št. 014-00031/2006
Mislinja, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.
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2426.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
Slovenj Gradec d.o.o.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih služ‑
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 15. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06), 3. člena Odloka o gospodar‑
skih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96)
in 88. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 43/08 – UPB-1) ter 93. člena Statuta Občine Mislinja
(Uradni list RS, št. 27/95, 8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 35. seji dne

6930 /
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24. 5. 2010 in Občinski svet Občine Mislinja na 28. seji dne
15. 4. 2010 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala
Slovenj Gradec d.o.o.
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javne‑
ga podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS,
št. 63/03, 60/07 in 77/08).
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 12. člena, ki se po spremembi

glasi:

»Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat
občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji no‑
vega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet ime‑
novati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov
dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.«

Uradni list Republike Slovenije
št. 76/08, UPB-1) se spremeni 12. člen tako, da se po novem
glasi:
Za Vaško skupnost Razbor se določijo tri volilne enote,
in sicer:
– Volilna enota Spodnji Razbor, ki zajema del naselja
Spodnji Razbor - Velunja.
(hišne številke po volilnem imeniku volišča Praprotnik Rihter).
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Spodnji Razbor, ki zajema del naselja
Spodnji Razbor (volišče OŠ Razbor).
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Zgornji Razbor, ki zajema naselje Zgornji
Razbor.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-4/2006
Slovenj Gradec, dne 31. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavo‑
da, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-16/2006
Slovenj Gradec, dne 24. maja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 612-02/2007
Mislinja, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

2427.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških
skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 109. člena in v skladu z 19. in 20. členom
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, UPB3)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 43/08, UPB-1) ter Sklepa o določitvi volilnih enot v
četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 76/08, UPB-1) je Svet Mestne občine Slo‑
venj Gradec na 35. seji dne 24. maja 2010 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih
v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
V Sklepu o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških
skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,

SVETA ANA
2428.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za poslovno
cono v Žicah v Občini Sveta Ana

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi
6. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99,
25/01) je župan Občine Sveta Ana sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno cono
v Žicah v Občini Sveta Ana
1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava podrobnega prostorske‑
ga načrta za poslovno cono v k.o. Žicah v Občini Sveta Ana.
(v nadaljnjem besedilu: OPPN). Sklep določa način priprave
OPPN, njegovo območje, roke za izvedbo, udeležence v po‑
stopku in obveznosti glede financiranja izdelave.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN za poslovno cono
Območje poslovne cone v Žicah je na podlagi Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine
Sveta Ana (Uradni list RS, št. 29/04) opredeljeno kot stavbno
zemljišče, namenjeno za gospodarske dejavnosti. Širše ob‑
močje je nepozidano stavbno zemljišče, v območju je kompo‑
starna in na severnem robu mehanična delavnica. Območje je
v poplavnem območju potoka Velke in Lehnerjevega potoka,
sicer v območju ni zavarovanih ali varstvenih območij. V ob‑
močju ni gospodarske javne infrastrukture.
Razlog za izdelavo OPPN je kompleksna ureditev ob‑
močja, ki zajema gradnjo sončne elektrarne, bioplinarne, po‑
stavitev rastlinjakov in gradnjo potrebne javne gospodarske
infrastrukture.
3. Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številka‑
mi 492/2, 492/3, 493/1, 493/2, 497/1, 497/2 in 500/2 vse k.o.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Žice. Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in
drugih zunanjih ureditev se lahko v območje vključijo tudi druge
parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost
območja in širšega prostora.
V predmetnem območju je načrtovana gradnja fotovol‑
taične sončne elektrarne končne moči do 2,5 MW, gradnja
bioplinarne končne moči 1 MW, gradnja rastlinjakov za pri‑
delavo zelenjave in cvetja z namakanjem in ogrevanjem
ter gradnja pripadajočih energetskih in drugih objektov. Za
nemoteno delovanje navedenih dejavnosti se zgradi vsa po‑
trebna gospodarska javna infrastrukture, ki zajema gradnjo
vodovodnega priključka, elektroenergetskega priključka za
delovanje poslovne cone in za distribucijo proizvedene ele‑
ktrike, gradnjo kanalizacije s čistilno napravo ter po potrebi
gradnjo telekomunikacijskih priključkov ali samostojnih tk
sistemov.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo OPPN za poslovno cono se uporabijo stro‑
kovne podlage, študije, raziskave in različna strokovna gradiva,
izdelana za pripravo drugih prostorskih aktov na obravnavanem
območju in za primerljive prostorske ureditve, ki se po potrebi
dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so glede na
vrsto prostorske ureditve in značilnost prostora pomembne za
pripravo OPPN.
Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na
način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, ar‑
hitekturne in okoljevarstvene rešitve. Osnutek OPPN se izdela
na podlagi prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planov Občine Lenart za območje Občine
Sveta Ana in izraženih investicijskih namer.
Za načrtovanje predvidenih ureditev se uporabi že izdela‑
na Študija: Analiza visokovodnih razmer Velke v območju načr‑
tovane poslovno obrtno-industrijske cone (Vodnogospodarski
biro Maribor, maj 2007), ki se ustrezno dopolni.
Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo tudi
morebitne druge strokovne podlage iz smernic nosilcev ure‑
janja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v
postopku priprave načrta prostorskih ureditev izkazalo, da so
potrebne.
5. Roki za pripravo OPPN za poslovno cono
Faza postopka

Rok brez
Rok s postop‑
postopka CPVO kom CPVO

Objava sklepa o začetku
priprave OPPN

junij

Priprava osnutka OPPN

junij

Pridobitev smernic na
osnutek OPPN
(30 dni)

junij

Dopolnitev osnutka v skla‑ julij
du z zahtevami iz podanih
smernic
julij, avgust

Morebitna priprava okolj‑
skega poročila (izbor izde‑
lovalca, izdelava, revizija,
potrditev na MOP)
Javno naznanilo o javni
razgrnitvi

julij

september

Javna razgrnitev z javno
obravnavo
(30 dni)

julij, avgust

september,
oktober

Pregled pripomb in izdela‑ avgust
va stališč

oktober

avgust

oktober

Sprejem stališč do pri‑
pomb iz javne razgrnitve
na občinskem svetu
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Rok brez
Rok s postop‑
postopka CPVO kom CPVO

Izdelava predloga OPPN

avgust, septem‑ oktober,
ber
november

Pridobitev mnenj na pre‑
dlog OPPN

september

November

Sprejem na občinskem
svetu in objava v javnem
glasilu

oktober 2010

december
2010

Navedeni roki veljajo v primeru, da je Sklep o pričetku
priprave OPPN objavljen najkasneje do konca meseca maja
2010, da je urejena pogodba o pripravi gradiva z izbranim
pripravljavcem in da za načrtovane ureditve ne bo potrebna
izdelava dodatnih strokovnih podlag.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja
za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko‑
lje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja porečja
reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor;
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za planiranje in analize,Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe o
postopku CPVO);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne
zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Lju‑
bljana;
5. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Savska cesta 3, 1000 Ljubljana;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška
cesta 20, 2000 Maribor;
8. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo elek‑
trične energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova 38, 2000
Maribor;
10. Mariborski vodovod, Javno podjetje d.d. Maribor,
Jadranska 24, 2000 Maribor;
11. Nigrad d.d., Javno komunalno podjetje, Zagrebška
ul. 30, 2000 Maribor;
12. Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slovenskih goricah
17, 2233 Sv. Ana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave
OPPN za poslovno cono izkaže, da ureditve posegajo v
njihovo delovno področje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave
OPPN
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih
podlag zagotovi Občina Sveta Ana iz svojih proračunskih
sredstev in investitorji nameravanih posegov.
8. Uveljavitev sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na
spletni strani občine: www.sv-ana.si.
Št. 35000-02/2009-1
Sveta Ana, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
2429.

Koncesijski akt za podelitev koncesije
za izvajanje obvezne občinske gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja občinskih
cest in izvajanja zimske službe na občinskih
cestah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 33/06), 23. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Sv.
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 57/99), 32. in 33. člena Za‑
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS,
št. 29/00) in na podlagi tretjega odstavka 36. in 40. člena Za‑
kona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 32. seji dne
12. 5. 2010 sprejel

KONCESIJSKI AKT
za podelitev koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja občinskih cest in izvajanja
zimske službe na občinskih cestah
v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
(vsebina akta)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa
za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospo‑
darske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja zimske službe na občinskih cestah v Občini Sveti
Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: koncesionirana gospodarska
javna služba).
S tem aktom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, kot konce‑
dent, določa predmet in pogoje za opravljanje koncesionira‑
ne gospodarske javne službe, postopek izbire koncesionarja,
koncesijsko območje in obdobje ter druga vprašanja v zvezi z
izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe.
2. člen
(javni interes)
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici skladno z določilom pete
alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupra‑
vi (Uradni list RS, št. 94/07) v povezavi z 82. členom Zakona
o javnih cestah in 23. členom Odloka o občinskih cestah v
Občini Sv. Jurij ob Ščavnici) s tem aktom sprejema odloči‑
tev, da obstaja javni interes za opravljanje javne gospodarske
službe rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanja zimske
službe na občinskih cestah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici v
koncesijski obliki.
3. člen
(model javno-zasebnega partnerstva)
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev
javnega interesa je podelitev koncesije za izvajanje koncesio‑
nirane gospodarske javne službe.
Glede na določbe 27. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu se predmetno razmerje šteje kot javnonaročniško
javno-zasebno partnerstvo.
4. člen
(vsebina koncesionirane dejavnosti)
čuje:

Vsebina koncesionirane gospodarske javne službe vklju‑

– vzdrževanje javnih občinskih cest,
– izvajanje zimske službe na javnih občinskih cestah.
Koncesijsko razmerje se lahko sklene za vsako alinejo
ločeno, tako da se javni razpis za izbiro koncesionarja izve‑
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de po sklopih, kjer lahko ponudnik odda ponudbo bodisi za
posamezen sklop ali za oba sklopa skupaj, v skladu s pogoji
javnega razpisa.
5. člen
(vzdrževanje javnih občinskih cest)
Vzdrževanje javnih občinskih cest obsega vzdrževalna
dela za njihovo ohranjanje v dobrem stanju, za zagotavljanje
prometne varnosti in prevoznosti, nadzor nad njihovim stanjem
in stanjem njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev njiho‑
vih prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah. (v nadaljnjem
besedilu: redno vzdrževanje občinskih cest).
Koncesionar mora zagotavljati redno vzdrževanje občin‑
skih cest skladno z Zakonom o javnih cestah in Pravilnikom
o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega
vzdrževanja javnih cest.
Dela rednega vzdrževanja javnih občinskih cest obsegajo:
a) pregledniško službo;
b) redno vzdrževanje prometnih površin;
c) redno vzdrževanje bankin;
d) redno vzdrževanje odvodnjavanja;
e) redno vzdrževanje brežin;
f) redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme;
g) redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev;
h) redno vzdrževanje vegetacije;
i) zagotavljanje preglednosti;
j) čiščenje cest;
k) redno vzdrževanje cestnih objektov;
l) intervencijski ukrepi;
m) druga dela in storitve, ki po veljavni zakonodaji štejejo
med vzdrževanje cest.
Obseg in način izvajanja del se podrobneje uredi v kon‑
cesijski pogodbi.
6. člen
(izvajanje zimske službe na javnih občinskih cestah)
V izvajanje zimske službe na javnih občinskih cestah
sodijo naslednja vzdrževalna dela:
a) zagotavljanje in postavljanje potrebnega števila sne‑
žnih kolov;
b) posipanje javnih prometnih površin s snovmi za pre‑
prečevanje poledice;
c) pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega iz javnih
prometnih površin in javnih parkirišč;
d) pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih površinah,
otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poško‑
dovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in
stvari;
e) odvoz snega iz avtobusnih površin in križišč;
f) čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije in
požarno varnost;
g) čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
h) čiščenje zasneženih prometnih znakov;
i) obveščanje javnosti o stanju cest;
j) druge naloge, katere omogočajo v zimskem času nemo‑
ten promet na javnih prometnih površinah.
Koncesionar mora zagotavljati izvajanje zimske službe na
javnih občinskih cestah skladno z Zakonom o javnih cestah in
Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju
rednega vzdrževanja javnih cest.
Izvedbeni program zimske službe pripravi koncesionar
in ga predloži v sprejem pristojnemu oddelku občinske uprave
najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. Izvedbeni program
zimske službe obsega popis vseh površin in objektov, na kate‑
rih se izvaja zimska služba.
Z izvedbenim programom zimske službe se določi priori‑
teta pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest, poti in
ostalih javnih površin in čiščenja odtokov cestnih požiralnikov,
odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor
in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
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Zimska služba se izvaja praviloma od 15. novembra do
15. marca. Izvedbeni program zimske službe mora vsebovati
tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem
terminu. Obseg in način izvajanja del se podrobneje uredi v
koncesijski pogodbi.
Obseg in način izvajanja del se podrobneje uredi v kon‑
cesijski pogodbi.
7. člen
(definicije)
Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo zraven pomena iz
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in Zakona o gospodar‑
skih javnih službah še naslednji pomen:
– koncedent: je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici;
– koncesionar: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja gospo‑
darsko javno službo iz tretje alineje prvega odstavka 4. člena
tega odloka na podlagi podeljene koncesije;
– uporabnik: je vsaka pravna ali fizična oseba, ki upora‑
blja javne občinske ceste v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici;
– gospodarska javna služba: je lokalna gospodarska jav‑
na služba opredeljena v četrtem, petem in šestem členu tega
akta.
8. člen
(javna občinska cesta)
Pojem javne občinske ceste vključuje:
– cestno telo,
– cestne objekte,
– naprave za odvodnjavanje ceste,
– brežine ceste,
– cestni svet,
– zračni svet nad voziščem v višini 7 metrov,
– 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.
Seznam in kategorizacija javnih občinskih cest se objavi
v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.
9. člen
(območje izvajanja)
Koncesionirana gospodarska javna služba se izvaja na
celotnem območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
10. člen
(uporabniki)
Storitve, ki so predmet koncesionirane gospodarske jav‑
ne službe, so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe je za uporabnike
brezplačna.
11. člen
(izključne pravice koncesionarja)
Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici:
– izključno pravico opravljati koncesionirano gospodarsko
javno službo opredeljeno s tem aktom;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z
javnimi dobrinami in kvalitetno opravljati koncesionirano gospo‑
darsko javno službo, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju kon‑
cedenta, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo
o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja

Št.

47 / 11. 6. 2010 /

Stran

6933

posamezne storitve koncesionirane gospodarske javne službe
na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici pod istimi pogoji kot
koncesionar.
12. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije;
b) da koncesionar in vsak njegov zakoniti zastopnik, ko‑
likor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
c) da v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranih poslovnih
računov;
d) da ima poravnane vse davke in prispevke;
e) da ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma revi‑
zorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni od roka za
oddajo ponudb;
f) da bo podal pisno izjavo s katero bo potrdil, da sprejema
vse obveznosti določene s tem aktom, razpisno dokumentacijo
in vzorcem koncesijske pogodbe;
g) ponudnik ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem
podobnih nalog. Ponudnik je imel v obdobju zadnjih petih let
od roka za oddajo ponudb v vsakem letu sklenjeno vsaj eno
pogodbo za izvajanje enakovrstne gospodarske javne službe.
Kot enakovrstna gospodarska javna služba se šteje gospodar‑
ska javna služba vzdrževanja javnih občinskih cest in izvajanja
zimske službe na javnih občinskih cestah. Ponudniki lahko
predmeten pogoj izpolnijo bodisi tako, da predložijo letne ali
večletne pogodbe z enim ali več različnimi naročniki.
h) da predloži izhodiščno tarifo za izvajanje koncesio‑
nirane dejavnosti iz katere so razvidni vsi stroški izvajanje
koncesionirane dejavnosti;
i) ponudnik mora izkazati, da je povprečje njegove pri‑
hodkovne realizacije v letih 2007, 2008 in 2009 znašalo vsaj
150.000 EUR. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še
ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija
0 EUR. Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija
sešteva in korigira na naslednji način:
– v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se pri‑
hodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s
koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovno
realizacija;
– v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se pri‑
hodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži
s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna
realizacija;
– v primeru partnerske ponudbe štirih ali več partnerjev
se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži
s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna
realizacija;
j) da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da je spo‑
soben zagotavljati izvajanje koncesionirane gospodarske javne
službe na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega
akta, koncesijske pogodbe, predpisov, normativov in standar‑
dov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
k) da bo podal pisno izjavo, s katero se bo zavezal, da
bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri
opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri
koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi;
l) da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da raz‑
polaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifika‑
cijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja
koncesije;
m) da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da razpo‑
laga z zadostnim obsegom opreme in naprav oziroma potreb‑
nih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na
območju občine, oziroma na drugačen način dokaže, da lahko
tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost.
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Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje
pogojev bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. Kon‑
cedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od po‑
nudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila
s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za
priznanje sposobnosti.
V primeru skupne ponudbe mora pogoje od a) do f)
izpolnjevati vsak od partnerjev v skupni ponudbi, pogoj i) se
ugotavlja na način, kot je naveden, ostale pogoje pa morajo
dokazati partnerji skupno.
13. člen
(dolžnosti koncesionarja)
Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– da vzdržuje javne občinske ceste tako, da jih ob upo‑
števanju prometnih pravil in posebnih pogojev za odvijanje
prometa, na primer slabih vremenskih razmer, lahko varno
uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi do‑
brinami ter kvalitetno opravljanje koncesionirane gospodarske
javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem koncesionirane gospodar‑
skih javnih služb;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/ozi‑
roma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenje‑
na izvajanju dejavnosti;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se
izvajala vzdrževalna in druga dela;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem koncesioni‑
rane gospodarske javne službe in koncesije;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zve‑
zi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe;
– vodenje evidenc v zvezi z koncesionirano gospodarsko
javno službo, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno vodenje poslovnih knjig;
– priprava ustreznih poslovnih načrtov, letnih programov
in dolgoročnega plana izvajanja koncesionirane gospodarske
javne službe, letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stro‑
škov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kr‑
šitvah.
– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v
letu.
14. člen
(dolžnosti koncesionarja glede vzdrževanje javnih
občinskih cest)
V zvezi z rednim vzdrževanjem je koncesionar dolžan
to izvajati v skladu s potrjenim planom vzdrževanja. Koncesi‑
onar v okviru pregledniške službe izvaja stalen pregled cest.
Koncesionar podaja predlog mesečnega plana vzdrževanja, ki
se izvaja v obsegu dela vzdrževanja, kot ga potrdi koncedent.
Koncesionar rednega vzdrževanja je dolžan o svojem delu vo‑
diti evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in katera dela so
bila opravljena, obseg in trajanja teh del, potrošnja materialov,
uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni
podatki o opravljenih delih. Redna vzdrževalna se praviloma
opravljajo v času manjše prometne obremenitve in v kolikor je
mogoče brez omejitev prometa.
Glede ostalih del rednega vzdrževanja in zadev, ki niso
posebej urejene s tem odlokom, zlasti glede oskrbovalnih stan‑
dardov, razvrstitve objektov in naprav, vzdrževalnih in orga‑
nizacijskih standardov in drugih standardov in normativov za
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izvajanje javne službe, se mora izvajalec javne službe ravnati
po veljavnih predpisih.
15. člen
(dolžnosti koncesionarja glede izvajanja zimske službe
na javnih občinskih cestah)
Dolžnosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem zimske služ‑
be so, da:
a) redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko
službo;
b) skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega ma‑
teriala in soli;
c) izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem pro‑
gramu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteoro‑
loškimi napovedmi;
d) posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj,
ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma
cestnih odsekih, za katere je v izvedbenem programu zimske
službe predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob
nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
e) prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko
ga zapade 10 cm na cestiščih. Višino snega ugotavlja konce‑
sionar;
f) do konca maja v tekočem letu izdela poročilo in analizo
zimske službe za preteklo zimsko obdobje;
g) v predlogu izvedbenega programa zimske službe opre‑
deli, na katerih cestah bo zimsko službo izvajal sam in na kate‑
rih cestah bodo zimsko službo izvajali podizvajalci, in navede
firmo oziroma ime podizvajalca;
h) upošteva dobro prakso pri izvajanju zimske službe.
16. člen
(dolžnost koncedenta)
Dolžnost koncedenta je zlasti, da zagotavlja stalnost do‑
govorjenega načina financiranja koncesionirane dejavnosti
skozi celotno koncesijsko obdobje.
Ob tem ima koncedent še naslednje dolžnosti:
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo‑
gočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo‑
blaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve koncesionirane gospodarske javne službe na področju
občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
17. člen
(nujna vzdrževalna dela ob stavki)
Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti
najmanj:
– nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za
varen promet z vsakodnevnimi pregledi cest;
– zavarovanje nevarnih delov na cesti, če ugotovljenih
pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregleda
ne more takoj odpraviti;
– izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev
bi lahko povzročila poškodbe ceste;
– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na
javnih cestah;
– prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki
omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme;
– zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti
cest.
Opravljanje del iz prejšnjega odstavka zagotovi koncesi‑
onar z nadzorom nad stanjem javnih cest in z organiziranjem
stalne pripravljenosti ustrezno opremljenih vzdrževalnih skupin
za izvedbo najnujnejših ukrepov zavarovanj cest in prometa na
njih, opustitev katerih bi povzročilo poškodbe cest ali ogrozilo
promet na njih.
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18. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto‑
ritev koncesionarja;
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dosto‑
pnosti storitev;
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podat‑
kov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj,
Uporabnik storitev koncesionirane gospodarske javne
službe se lahko v zvezi z izvajanjem koncesionirane gospo‑
darske javne službe pritoži koncesionarju in/ali koncedentu, če
meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s
tem aktom.
19. člen
(dolžnosti uporabnikov)
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in mu omogočiti neo‑
virano opravljanje storitev koncesionirane gospodarskih javnih
služb;
– omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in naprav,
kjer se opravljajo storitve koncesionirane gospodarskih javnih
služb.
Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen opra‑
viti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu
to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo kon‑
cesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar je
potrebno za izvedbo storitev javne službe.
20. člen
(trajanje koncesije)
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve konce‑
sijske pogodbe.
Koncesija se podeli za obdobje treh let. Trajanje koncesij‑
skega razmerja je opredeljeno s koncesijsko pogodbo. Konce‑
sijsko razmerje preneha iz razlogov navedenih v tem aktu.
21. člen
(viri financiranja)
Izvajanje koncesionirane gospodarske javne služne se
financira iz proračuna koncedenta.
22. člen
(izhodiščne tarife in njihovo spreminjanje)
V izhodiščni tarifi za izvajanje koncesionirane dejavnosti
morajo biti definirana vsa plačila, ki jih koncesionarju plačuje
koncedent.
Izhodiščna tarifa za izvajanje koncesionirane dejavnosti
bo predmet usklajevanja v postopku javnega razpisa in bo
priloga koncesijske pogodbe. Pogoji za njeno spreminjanje se
določijo s koncesijsko pogodbo.
23. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Za izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe
je odgovoren koncesionar. Koncesionar je v skladu z zako‑
nom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi
z upravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri njem
zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, upo‑
rabnikom ali tretjim osebam.
Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dol‑
žan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z raz‑
širitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zava‑
rovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo – zavarovanje
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dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali ne‑
vestnim opravljanjem gospodarske javne službe, za škodo, ki
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne
službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali
drugim osebam.).
24. člen
(ločeno računovodstvo)
Koncesionar mora za izvajanje koncesionirane dejavnosti
voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo.
25. člen
(način podelitve koncesije)
Koncedent za podelitev koncesije iz tega akta izvede
postopek javnega razpisa.
Javni razpis se izvede skladno z določili Zakona o javnozasebnem partnerstvu, Zakona o gospodarskih javnih službah
in Zakona o javnem naročanju po postopku pogajanj po pred‑
hodni objavi.
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v RS in v
Uradnem glasilu EU, lahko pa tudi v dnevnem časopisju in na
portalu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparen‑
tno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
26. člen
(merila za izbor koncesionarja)
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in
transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila
izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika.
Merilo ekonomsko najugodnejša ponudba bo sestavljeno
iz naslednjih meril:
– višina ponujene izhodiščne tarife za izvajanje koncesi‑
onirane dejavnosti;
– stalnost ponujenih cen.
Relativne uteži posameznih zgoraj navedenih meril se
bodo določile v razpisni dokumentaciji.
27. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire konce‑
sionarja in izbiro koncesionarja se pooblasti občinsko upravo.
Za podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v po‑
stopku sklenitve in izvajanja koncesijskega razmerja se poo‑
blasti župana.
28. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno
prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poro‑
čila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj tri člane.
Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti naj‑
manj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj
z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo
vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpol‑
njevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpol‑
njevanju tega pogoja. Člana strokovne komisije za katerega
se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega
stavka se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje
nadomestnega člana.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku
priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija
uporabi strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake.
Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji stro‑
kovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem potrebnim za
uspešno izbiro koncesionarja.
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Na podlagi poročila strokovne komisije odloči, v imenu
koncedenta o izboru koncesionarja župan. Koncedent bo izbra‑
nemu koncesionarju pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izdati
odločbo, s katero mu podeli pravico izvajati koncesionirano
gospodarsko javno službo.
29. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijska pogod‑
ba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent.
Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku
30 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske
pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s kon‑
cesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljav‑
na. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
30. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja
koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo mestne
uprave ali drugo institucijo.
Koncedent lahko nad izvajanjem koncesionirane dejavno‑
sti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora
župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izre‑
dnem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik
koncesionarja in predsednik nadzorne komisije.
31. člen
(dolžnost poročanja)
O izvajanju koncesionirane dejavnosti koncesionar re‑
dno mesečno poroča koncedentu. Poročilo je pogoj za izdajo
računa.
Koncesionar mora najmanj enkrat letno izdelati skupno
poročilo o izvajanju koncesionirane dejavnosti iz katerega je
razvidno ali izpolnjevanje koncesionirane dejavnosti poteka
skladno z dogovorjenim terminskim planom.
Koncesionar mora na zahtevo koncedenta pripraviti pisno
izredno poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potreb‑
nih investicijah in organizacijskih ukrepih in kvaliteti izvajanja
koncesije.
32. člen
(nadzorni ukrepi)
Če koncedent ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pra‑
vilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko naloži
izpolnitev teh obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
33. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Koncesijska pogodba praviloma preneha s pretekom
časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
34. člen
(odpoved/razdrtje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba lahko z (enostransko) koncedento‑
vo odpovedjo/razdrtjem preneha:
a) če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
b) če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna od‑
ločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali uprav‑
nih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje
koncesije,
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c) če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
d) če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da je
nastala ali bi lahko nastala večja škoda koncedentu,
e) če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistve‑
nem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
f) če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne
izpolnjuje prevzetih obveznosti na način določen s tem aktom
in koncesijsko pogodbo.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve ali‑
nee prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom za
enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Koncesijska pogod‑
ba se enostransko razdre po sodni poti po pravilih pravdnega
postopka. Postopek za razdrtje koncesijske pogodbe konce‑
dent ustavi (umik tožbe), če je predlog za začetek stečajnega
postopka, postopka prisilne poravnave ali likvidacijskega po‑
stopka zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena,
v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali
vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega razmerja soro‑
dne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alinee prejšnjega
odstavka, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v
trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila
koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravno‑
močna. Obstoj razlogov iz četrte, pete in šeste alinee prejšnje‑
ga odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemelje‑
vale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepre‑
magljivih okoliščin.
35. člen
(sporazumna razveza koncesijske pogodbe)
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe
v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin, ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih
enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
36. člen
(odvzem koncesije)
Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s
koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
a) če ne začne z opravljanjem koncesionirane dejavnosti
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
b) če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva‑
jati kot koncesionirana dejavnost,
c) če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno,
d) zaradi ponavljajočih kršitev predpisov ali koncesijske
pogodbe.
Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski po‑
godbi. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije
izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravno‑
močnosti odločbe o odvzemu koncesije.
V primeru odvzema iz druge točke drugega odstavka
je koncesionar upravičen do odškodnine po splošnih pravilih
odškodninskega prava.
37. člen
(odkup koncesije)
Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa kon‑
cesije. Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
38. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja koncedenta
prenesti koncesije na tretjo osebo.
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Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz kon‑
cesionirane dejavnosti prenese na podizvajalce le ob predho‑
dnem pisnem soglasju koncedenta.
V primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univer‑
zalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premo‑
ženja, preoblikovanje …) mora koncesionar obvestiti konce‑
denta.
39. člen
(višja sila in spremenjene okoliščine)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opra‑
vljati koncesijske dejavnosti tudi ob spremenjenih okoliščinah
ter v primeru višje sile.
Za višjo silo se poleg okoliščin višje sile obligacijskega
prava štejejo tudi spremembe pogojev izvajanja koncesijskih
dejavnosti, ki nastanejo na podlagi spremembe zakonov in
drugih predpisov Evropske skupnosti ali Republike Slovenije,
če izpolnjujejo siceršnje pogoje višje sile po pravilih obligacij‑
skega prava.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora koncesio‑
nar nemudoma obvestiti koncedenta in se dogovoriti o izvajanju
gospodarskih javnih služb v takih pogojih.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pra‑
vico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesioniranih gospodarskih javnih služb v
nepredvidljivih okoliščinah.
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine,
ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske
pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali
izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahte‑
vati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso ra‑
zlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O
nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma
medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske
pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam
je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske
pogodbe.
40. člen
(uporaba prava)
Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega
razmerja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
41. člen
(arbitražna klavzula)
S koncesijsko pogodbe se lahko dogovori, da je za odlo‑
čanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža.
42. člen
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ŠKOFJA LOKA
2430.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Zazidalnega načrta za ureditveno
območje SO Hrastnica

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem na‑
črtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 61.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt-A) ter 28. člena Statuta Občine Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je župan Občine Škofja Loka
dne 1. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Zazidalnega načrta za ureditveno območje
SO Hrastnica
1. člen
S tem sklepom župan Občine Škofja Loka določa način
priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Zazidalnega
načrta za ureditveno območje SO Hrastnica (v nadaljevanju:
spremembe ZN SO Hrastnica), sprejetega z Odlokom o zazi‑
dalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica (Uradni
list RS, št. 71/01).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta
Območje sprememb ZN SO Hrastnica ima značaj zele‑
nih nepozidanih površin, kjer gradnja objektov ni dovoljena in
navezava na prometno in komunalno omrežje, predvideno za
območje ZN SO Hrastnica, ni mogoča.
Na območju se umesti enostanovanjski objekt.
Objekt se naveže na obstoječo občinsko pot ter na vodo‑
vodno in električno omrežje, ki poteka mimo območja. Odvaja‑
nje odpadnih voda se reši lokalno z nepropustno greznico ali
malo čistilno napravo.
3. člen
Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo sprememb ZN SO Hrastni‑
ca predstavlja veljavna zakonodaja – ZPNačrt, ter Odlok o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr. 103/05 in
17/06, 64/07 Odl. US: U-I-116/05-21, popr. 28/10), v katerem je
za to območje predvideno urejanje z ZN SO Hrastnica (Uradni
list RS, št. 71/01). Po namenski rabi je zemljišče opredeljeno
kot območje za stanovanja.

(prehodna določba)

4. člen

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Odlok o de‑
javnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s
koncesijo (Uradni list RS, št. 30/96).

Območje sprememb zazidalnega načrta

43. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3710-1/2010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 12. maja 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.
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Območje sprememb ZN SO Hrastnica obsega parceli
št. 133/15 in 133/4, obe k.o. Barbara in meri 895 m².
Kolikor se v postopku priprave in sprejema ugotovi, da
so potrebna za izvedbo sprememb ZN SO Hrastnica ali z njim
povezane infrastrukture druga dodatna zemljišča ali njihovi
deli, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, se le-ta vključijo
v območje ureditve.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev izdela izvajalec, ki mora izpolnjevati
pogoje za prostorskega načrtovalca. Izvajalec poleg potrebnih
strokovnih podlag upošteva smernice nosilcev urejanja prosto‑
ra in usmeritve iz nadrejenih prostorskih aktov.
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Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem
veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način pripra‑
ve občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– objava sklepa v Uradnem listu RS,
– izdelava osnutka sprememb ZN SO Hrastnica v 15 dneh
po objavi sklepa,
– občina posreduje obvestilo MOP-u o nameri izdelave
sprememb ZN SO Hrastnica v zvezi s potrebnostjo izvedbe
CPVO,
– občina pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s
strani nosilcev urejanja prostora iz 7. člena tega sklepa – 15 dni
od prejema vloge,
– izvajalec v skladu z usmeritvami za načrtovanje pro‑
storske ureditve izdela dopolnjen osnutek sprememb ZN SO
Hrastnica ter ustrezno gradivo za javno razgrnitev in obravnavo
– 15 dni po prejemu smernic,
– občina z javnim naznanilom v svetovnem spletu in
na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi
in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb ZN SO
Hrastnica, javna razgrnitev traja najmanj 15 dni, javno na‑
znanilo je objavljeno najmanj en teden pred začetkom javne
razgrnitve,
– občina v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in
ustne pripombe in predloge javnosti, jih v sodelovanju z izvajal‑
cem prouči ter zavzame stališče glede njihovega upoštevanja
v 7 dneh po javni razgrnitvi, stališče se objavi na krajevno
običajen način in na svetovnem spletu,
– izvajalec na podlagi stališča pripravi predlog sprememb
ZN SO Hrastnica – 10 dni po sprejemu stališča,
– občina posreduje predlog nosilcem urejanja v pridobitev
mnenj, rok za mnenja je 15 dni,
– po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora k pre‑
dlogu sprememb ZN SO Hrastnica izvajalec izdela usklajen
predlog – 10 dni po pridobitvi mnenj,
– župan predloži usklajen predlog sprememb ZN SO
Hrastnica v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine
Škofja Loka (odlok, obrazložitve, grafični del), ki sprejme akt
z odlokom.
7. člen
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje za
načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save,
Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj;
4. Elektro Gorenjska, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3a,
Kranj;
5. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka;
6. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku
priprave sprememb ZN SO Hrastnica izkazalo, da so njihove
smernice potrebne.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema
poziva ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa
mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
8. člen
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9. člen
Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni
strani Občine Škofja Loka.
Škofja Loka, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
2431.

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje
Šmartno jug – 2. del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) je župan
Občine Šmartno pri Litiji sprejel

SKLEP
o začetku priprave Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje
Šmartno jug – 2. del
1. člen
(splošno)
Na podlagi pobude zasebnih investitorjev se za območje
zemljišč s parc. št. 949 in 950 k.o. Šmartno začne postopek
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta.
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa
način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljnjem besedilu: OPPN) za območje Šmartno jug – 2. del v
Šmartnem pri Litiji, katerega bo izdelalo podjetje Matrika sveto‑
vanje, prostorske storitve d.o.o., Tacenska cesta 93, Ljubljana.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09;
v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni
list RS, št. 99/07) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in
Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, 29/91 in Uradni list RS,
št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05, 100/06 in 89/09).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V skladu s prostorskimi akti Občine Šmartno pri Litiji je na
predmetnem območju predvideno urejanje z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom in je namenjeno stanovanjski gradnji. Kon‑
cept načrtovane širitve naselja Šmartno pri Litiji je zasnovan tako,
da se smiselno dopolnjuje z obstoječim poselitvenim vzorcem.
Ureditveno območje se nahaja na jugozahodnem delu
naselja Šmartno pri Litiji. Območje OPPN obsega zemljišči s
parc. št. 949, 950 k.o. Šmartno in obsega površino 3.575 m2.
V enoti urejanja, ki je namenjena gradnji stanovanjskih
objektov in spremljajočih dejavnosti, so dopustne gradnje novih
objektov – enostanovanjskih stavb in pomožnih objektov za
lastne potrebe, infrastrukturnih objektov, začasnih objektov ter
urbane opreme.
3. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta

(vsebina in oblika OPPN)

Finančna sredstva za pripravo sprememb ZN SO Hra‑
stnica zagotovi pobudnik: Bergant Gregor, Sv. Barbara 1,
4220 Škofja Loka.

V OPPN je predvidena nova parcelacija in izvedba nove
komunalne, energetske in prometne infrastrukture, ki se bo iz‑
vedla v skladu s pogoji smernic posameznih pristojnih nosilcev
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Št.

urejanja prostora. Novi objekti se bodo komunalno navezali na
obstoječe komunalne sisteme, ki potekajo v bližini območja.
Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je
Občini Šmartno pri Litiji, tri izvode akta v analogni obliki in en
izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega
pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja
pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec
na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s programskimi
usmeritvami Sprememb in dopolnitvev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Litija za obdobje
1986–1990–2000 za območje Občine Litija (Uradni list RS,
št. 5/04). Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega po‑
drobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito pre‑
sojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za‑
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom
akta poslati pristojnem ministrstvu.
Osnutek se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor,
Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana.
Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati vse predhodno iz‑
delane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostor‑
skega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna
za izdelavo naloge.
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih
pripravi načrtovalec so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve (v varian‑
tah) in posameznih elementov le-te, izdelane na način, ki vključuje
vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevar‑
stvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve tudi v odnosu
do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komu‑
nalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostor‑
skega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
Faze
Objava Sklepa o začetku priprave akta
Izdelava osnutka z usklajevanji
Pridobitev smernic v roku 30 dni
Dopolnitev osnutka akta v skladu
z zahtevami iz podanih smernic
I. obravnava na seji občinskega sveta
Javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava
Stališča do podanih pripomb
Priprava predloga OPPN
Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta
v roku 30 dni
II. obravnava in sprejem akta z odlokom
na seji občinskega sveta
Objava odloka v Uradnem listu RS

Roki
junij 2010
junij 2010
junij 2010
julij 2010
november 2010
december 2010
januar 2011
februar 2011
marec 2011
april 2011
april 2011

6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in
mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
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– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljub
ljana
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljub
ljana
– Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana, Slovenska 58, 1000
Ljubljana
– Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 7, Šmartno pri
Litiji (za področje lokalnih cest)
– Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija, Ježa
7, 1270 Litija (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje
odvajanja odpadnih in meteornih voda).
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona
o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite
presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predme‑
tnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema
poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načr‑
tovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN morajo nosilci urejanja prosto‑
ra v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja
prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da
soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje Šmartno
jug – 2. del v Šmartnem pri Litiji zagotovi zasebni investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 352-1/2010
Šmartno pri Litiji, dne 2. junija 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

TREBNJE
2432.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah, povračilu stroškov
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih občinskih organov
Občine Trebnje

Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3),
45/08); 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2),
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76/08, 79/09); določil Zakona o sistemu plač v javnem sek‑
torju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo
(ZSPJS-UPB13), 8/10 – Odl. US: U-I-244/08-14, 13/10, 16/10
– Odl. US: U-I-256/08-27); 8. in 9. člena Odloka o plačah
funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 – Skl. US:
U-I-60/06-12, 1/07 – Odl. US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22,
U-I-228/06-16, 57/07 – ZSPJS-G) ter na osnovi 18. člena
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07,
11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 37. redni seji dne
26. 5. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Trebnje
1. člen
V Pravilniku o plačah, povračilu stroškov in drugih prejem‑
kih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje (Ura‑
dni list RS, št. 111/07, 63/09) se besedilo 12. člena v celoti
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih
organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne, pred‑
časne in nadomestne volitve v občinski svet ter redne in na‑
domestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do
enkratnega nadomestila v skladu z določbami zakona, ki ureja
lokalne volitve.
(2) Višina izplačila enkratnega nadomestila volilnim or‑
ganom za izvedbo lokalnega referenduma in nadomestnih
volitev znaša 50% zneska, ki jim pripada ob izvedbi splošnih
rednih volitev.
(3) Nadomestila se članom volilnih organov izplačujejo na
podlagi akta o imenovanju.
(4) V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija
izven okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom
in njihovim namestnikom sejnina, kot je določena v 9. členu
tega pravilnika.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2010
Trebnje, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2433.

Sklep o pogojih za pridobitev pravice
do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne
kampanje za lokalne volitve – volitve
v občinski svet, v svete krajevnih skupnosti
in za župana ter za druge v Občini Trebnje

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08
– odločba US: U-I-295/07-8) ter na osnovi 18. člena Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je
Občinski svet Občine Trebnje na 37. redni seji dne 26. 5.
2010 sprejel
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SKLEP
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje
za lokalne volitve - volitve v občinski svet,
v svete krajevnih skupnosti in za župana
ter za druge v Občini Trebnje
1.
S tem sklepom se določajo pogoji in način plakatiranja,
plakatna mesta in nameščanje panojev na javnih površinah v
času volilne kampanje na območju Občine Trebnje za lokalne
volitve – volitve v občinski svet, v svete krajevnih skupnosti
in za župana, kakor tudi pravice in obveznosti organizatorjev
volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji).
Nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je
dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih in pod pogoji, ki so
določeni v tem sklepu.
2.
Občina Trebnje bo organizatorjem zagotovila naslednja
brezplačna plakatna mesta:
– obstoječi okrogli oglaševalni stebri - do 1/3 plakatnega
prostora
– neprenosni panoji v mestu Trebnje
– prenosni panoji organizatorjev
– krajevno običajna mesta in oglasne deske v krajevnih
skupnostih.
3.
Na obstoječih brezplačnih oglasnih mestih lahko organi‑
zatorji plakate nameščajo pod tu določenimi pogoji:
– vsak organizator lahko namesti po en plakat največje
A2, dva plakata A3 ali štiri plakate A4;
– organizator bo na panoje sam nameščal plakate in
skrbel za urejenost panoja;
– odstranjevanje in prelepljenje že nameščenih plakatov
drugih organizatorjev je prepovedano;
– v času volilnega molka je prepovedano nameščati nove
plakate;
– pri nameščanju prenosnih panojev so organizatorji dol‑
žni zagotavljati varnost udeležencev v cestnem prometu, skla‑
dno z določbami Odloka o cestah (Uradni list RS, št. 38/00,
78/03, 19/10);
– plakatiranje izven plakatnih mest, ki so opredeljena s
tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upra‑
vljavca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč,
za kar se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni in
referendumski kampanji (v nadaljevanju: ZVRK).
4.
V naseljih zunaj občinskega središča (mesto Trebnje) je
dovoljeno oglaševanje na krajevno običajen način (oglasne
deske, oglasni stebri); organizatorji se o načinu in pogojih pla‑
katiranja dogovorijo s posameznimi krajevnimi skupnostmi.
Krajevne skupnosti zbirajo vloge organizatorjev in na pod‑
lagi enakih možnosti za vse organizatorje določijo posamezna
plakatna mesta.
5.
Na avtobusna postajališča ni dovoljeno nameščanje pla‑
katov z volilno propagandnimi sporočili.
6.
Plakate in propagandni material, ki bodo nameščen v
nasprotju s tem sklepom, je organizator na poziv pristojnega
inšpektorja dolžan takoj odstraniti.
Organizatorji morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu
glasovanja odstraniti vse svoje plakate in drugo volilno propa‑
gando s plakatnih mest skladno z 11. členom ZVRK. Neupošte‑
vanje tega določila pomeni prekršek, za kar pristojni inšpektor
lahko po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena odredi
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odstranitev plakatov na stroške organizatorja in izreče globo v
skladu s 33. členom ZVRK.
7.
Glede primerov, ki niso urejene s tem sklepom, veljajo
določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
8.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati Pogoji za
pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve predse‑
dnika republike, redne volitve v občinski svet, svete krajevnih
skupnosti in redne volitve župana (Uradni list RS, št. 81/02).
9.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine
Trebnje www.trebnje.si.
Št. 007-8/2010
Trebnje, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

TRŽIČ
2434.

Odlok o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Tržič

Občinski svet Občine Tržič je na podlagi 74. in 79. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini progra‑
ma opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
določil Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) na 29. seji dne 27. 5.
2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Tržič
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za ob‑
stoječo komunalno opremo za območje Občine Tržič, ki ga
je izdelalo podjetje MATRIKA Andrej NOVAK s.p., Paradiž 3,
8210 Trebnje, št. projekta PO-007/2009-TRŽ, v nadaljevanju:
»program opremljanja«.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo.

Tržič;

3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine

– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komu‑
nalne opreme;
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– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih
vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo
oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah
komunalne opreme in obračunskih območjih.
Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki
urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokal‑
nih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko,
na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste,
javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Obstoječa komunalna oprema je tista komunalna opre‑
ma, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodar‑
ske javne službe.
(3) Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komu‑
nalno opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na
katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila
omogočena njena uporaba.
(4) Predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja, ki
so načrtovani v prostorskih aktih občine.
(5) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
(6) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opre‑
me je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto
komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(7) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto ko‑
munalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški,
izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za
delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov
razvojnih programov občinskega proračuna.
(8) Parcela je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je
zgrajen ali je možno zgraditi objekt, oziroma zemljišče, namenjeno
za gradnjo, ki je z veljavnim prostorskim aktom namenjeno za gra‑
ditev objektov. Pri določitvi velikosti parcele se upoštevajo določbe
veljavnega odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Tržič v
zvezi s potrebnim zemljiščem okrog objekta za normalno uporabo
objekta (dovoz, parkirišče, zemljišče okoli objekta ipd.).
(9) Veljavni prostorski akti po tem odloku so prostorski plan‑
ski akti občine, ki jih bodo po sprejemu nadomestili občinski pro‑
storski načrt (OPN) in občinski podrobni prostorski načrti (OPPN),
sprejeti na podlagi ZPNačrt.
Do uveljavitve novih prostorskih aktov pa za območje Obči‑
ne Tržič veljajo sprejeti dolgoročni plan občine (PLAN), prostorski
ureditveni pogoji (PUP), zazidalni načrti (ZN), ureditveni načrti
(UN) in lokacijski načrti (LN), sprejeti na podlagi Zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor /ZUN/, občinski lokacijski načrti
(OLN), sprejeti na podlagi ZUreP-1 ter že sprejeti občinski podrob‑
ni prostorski načrti (OPPN), sprejeti na podlagi ZPNačrt.
(10) Prostorski izvedbeni akti (v nadaljevanju: »PIA«) po tem
odloku so prostorski ureditveni pogoji (PUP).
(11) Podrobni prostorski izvedbeni akti (v nadaljevanju:
»PPIA«) po tem odloku so ZN, UN, LN, OLN in OPPN iz devete‑
ga odstavka tega člena.
(12) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(13) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi‑
tor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo ko‑
munalno opremo v Občini Tržič:
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– Obračunsko območje 1 obsega: območja, v katerih je
dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu Občine Tržič, ter
druga manjša območja, ki so infrastrukturno povezana z jedrom
območja. Gre za območja, ki so komunalno opremljena z vodo‑
vodnim in kanalizacijskim omrežjem.
– Obračunsko območje 2 obsega: območja strjenih na‑
selij, v katerih je dovoljena gradnja in ležijo v nižinskem delu
občine. Gre za območja, ki so komunalno opremljena le z
vodovodnim omrežjem.
– Obračunsko območje 3 obsega: območja strjenih naselij
in območja razpršene gradnje, v katerih je dovoljena gradnja in
imajo najnižjo komunalno opremljenost v občini.
Podatki o površinah stavbnih zemljišč ter neto tlorisnih
površinah objektov na posameznih obračunskih območjih so
prikazani v Tabeli 1.

– prometno infrastrukturo;
– vodovodno omrežje;
– kanalizacijsko omrežje;
– javno razsvetljavo;
– javne zelene površine.
Prikaz obstoječe komunalne opreme je razviden iz grafič‑
nih prilog k programu opremljanja.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST
OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME
6. člen
V skladu s programom opremljanja je celotno območje
Občine Tržič razdeljeno na tri obračunska območja:

Tabela 1: Pregled obračunskih območij
Neto tlorisna
površina
predvidenih
stavb

Celotna
površina

Površina, ki
se opremlja

Površina
zazidanih
parcel

Neto tlorisna
površina
obstoječih
stavb

1

3.051.732,98

2.342.040,96

1.671.604,44

1.044.363,60

670.436,52

418.866,74

1.463.230,34

2

1.266.015,84

1.074.904,00

550.133,37

196.875,02

524.770,63

187.798,51

384.673,53

3

982.425,36

834.651,44

450.133,24

203.919,32

384.518,20

174.194,40

378.113,72

Skupaj

5.300.174,18

4.251.596,40

2.671.871,05

1.445.157,94

1.579.725,35

780.859,65

2.226.017,59

Obrač.
območje

so:

7. člen
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo

– prometna infrastruktura: sistem občinskih cest je raz‑
deljen na tri obračunska območja, pri čemer se lokalne ceste
upoštevajo enotno za celotno občino, javne poti pa za vsako
obračunsko območje posebej;
– kanalizacijsko omrežje: objekti in omrežje za odvajanje
in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod so razde‑
ljeni na tri obračunska območja, pri čemer se primarna infra‑
struktura (črpališča, primarna kanalizacija) upošteva enotno za
celotno občino, sekundarno omrežje ter meteorna kanalizacija
pa za vsako obračunsko območje posebej;
– vodovodno omrežje: vodovodno omrežje in objekti so
razdeljeni na tri obračunska območja, pri čemer se primarna
vodovodna infrastruktura (tranzitni vodovodi, črpališča, vodo‑
hrani) upošteva enotno za celotno občino, sekundarni vodovodi
za vsako obračunsko območje posebej;
– javna razsvetljava: obračunsko območje javne razsve‑
tljave je določeno enotno za celo občino;

Površina
nezazidanih
parcel

Neto tlorisna povr‑
šina - skupaj

– javne zelene površine: obračunsko območje javnih ze‑
lenih površin (rekreacijske površine, parki) je določeno enotno
za celo občino.
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki
so sestavni del tega odloka (Priloga 1 - Pregledna karta obra‑
čunskih območij, Priloga 2 - Promet, Priloga 3 - Kanalizacija,
Priloga 4 - Vodovod).
IV. SKUPNI TER OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
8. člen
Skupni stroški opremljanja po posameznih vrstah komu‑
nalne opreme so podani v naslednjih tabelah. Vključujejo stro‑
ške izdelave projektne dokumentacije in geodetskih posnetkov,
stroške parcelacije, inženiringa in nadzora ter stroške gradnje
komunalne opreme. Skupni stroški vključujejo tudi nepredvidena
dela, ki obsegajo 10 % stroškov izgradnje komunalne opreme.

2.509.359,34 €

1,01%

0,58%

3,51%

2,65%

11,48%

1,31%

0,20%

0,24%

5,61%

5,58%

2,18%

7,33%

2,10%

Hodniki za pešce

Avtobusna postajališča
Kanalizacija za
komunalno odpadno
vodo

Kanalizacija za
komunalno odpadno
vodo (sofinancirana)

Mešana kanalizacija

Kanalizacija za
padavinsko odpadno
vodo

Kanalizacija za
padavinsko odpadno
vodo (sofinancirana)

Točkovni objekti na
kanalizacijskem
omrežju

CČN (sofinancirana)

Vodovodno omrežje

Vodovodno omrežje
(projektna dokum.) sofinancirana

Točkovni objekti na
vodovodnem omrežju

Javna razsvetljava

1.081.869,33 €

71.467.417,77 €

14.293.483,55 €

216.373,87 €

300.810,96 €

1.047.974,17 €

311.541,48 €

797.937,66 €

801.520,00 €

33.864,22 €

28.429,78 €

187.335,04 €

1.640.438,59 €

378.406,53 €

501.871,87 €

82.656,75 €

143.712,28 €

85.760.901,32 €

1.298.243,19 €

1.804.865,74 €

6.287.845,05 €

1.869.248,87 €

4.787.625,96 €

4.809.120,00 €

203.185,32 €

170.578,70 €

1.124.010,24 €

9.842.631,57 €

2.270.439,19 €

3.011.231,21 €

495.940,50 €

862.273,68 €

1.853.629,57 €

56.334,51 €

21.432.743,75 €

23.580.954,26 €

Cena z DDV

7.658.518,00 €

129.824,32 €

180.486,57 €

628.784,50 €

- €

478.762,60 €

- €

20.318,53 €

- €

112.401,02 €

984.263,16 €

- €

301.123,12 €

49.594,05 €

86.227,37 €

185.362,96 €

- €

2.143.274,38 €

2.297.555,40 €

38.947,30 €

54.145,97 €

188.635,35 €

- €

143.628,78 €

- €

6.095,56 €

- €

33.720,31 €

295.278,95 €

- €

90.336,94 €

14.878,22 €

25.868,21 €

55.608,89 €

- €

642.982,31 €

707.428,63 €

3,00%

10,00%
2.358.095,43 €

Projektna
dokumentacija

Nepredvidena
dela

1.914.629,50 €

32.456,08 €

45.121,64 €

157.196,13 €

- €

119.690,65 €

- €

5.079,63 €

- €

28.100,26 €

246.065,79 €

- €

75.280,78 €

12.398,51 €

21.556,84 €

46.340,74 €

- €

535.818,59 €

589.523,86 €

2,50%

Geodetski
posnetki

1.914.629,50€

32.456,08 €

45.121,64 €

157.196,13 €

- €

119.690,65 €

- €

5.079,63 €

- €

28.100,26 €

246.065,79 €

- €

75.280,78 €

12.398,51 €

21.556,84 €

46.340,74 €

- €

535.818,59 €

589.523,86 €

2,50%

Parcelacija

2.572.827,04 €

38.947,30 €

54.145,97 €

188.635,35 €

56.077,47 €

143.628,78 €

144.273,60 €

6.095,56 €

5.117,36 €

33.720,31 €

295.278,95 €

68.113,18 €

90.336,94 €

14.878,22 €

25.868,21 €

55.608,89 €

1.690,04 €

642.982,31 €

707.428,63 €

3,00%

Inženiring

2.144.022,53 €

32.456,08 €

45.121,64 €

157.196,13 €

46.731,22 €

119.690,65 €

120.228,00 €

5.079,63 €

4.264,47 €

28.100,26 €

246.065,79 €

56.760,98 €

75.280,78 €

12.398,51 €

21.556,84 €

46.340,74 €

1.408,36 €

535.818,59 €

589.523,86 €

2,50%

Nadzor

1

104.263.083,30 €

1.603.330,34 €

2.229.009,19 €

7.765.488,64 €

1.972.057,56 €

5.912.718,06 €

5.073.621,60 €

250.933,87 €

179.960,53 €

1.388.152,64 €

12.155.649,99 €

2.395.313,35 €

3.718.870,55 €

612.486,52 €

1.064.908,00 €

2.289.232,52 €

59.432,91 €

26.469.438,53 €

29.122.478,51 €

Skupaj skupni
stroški

Stran

100,00%

1.504.054,78 €

5.239.870,87 €

1.557.707,40 €

3.989.688,30 €

4.007.600,00 €

169.321,10 €

142.148,92 €

936.675,20 €

8.202.192,97 €

1.892.032,66 €

718.561,40 €

308.938,26 €

9.389,08 €

3.572.123,96 €

3.930.159,04 €

DDV 20%
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Skupaj stroški izgradnje:

1,51%

413.283,75 €

2,16%

Javne in rekreacijske
površine

46.945,42 €

0,07%

Parkirišča

1.544.691,31 €

17.860.619,79 €

19.650.795,22 €

24,99%

27,50%

Lokalne ceste (LC)
(primarna infra.)

Cena

Javne poti (JP)
Javne poti
(sofinancirane)

%

Vrsta komunalne opreme

Tabela 2: Skupni stroški po posameznih vrstah komunalne opreme

Promet

Kanalizacija

Vodovod

JR

Priloga

Št.

Zelene
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Tabela 2: Skupni stroški po posameznih vrstah komunalne opreme.

1,01%

0,58%

Hodniki za pešce

Avtobusna postajališča

0,20%

0,24%

0,14%

Kanalizacija za
padavinsko odpadno
vodo

Kanalizacija za
padavinsko odpadno
vodo (sofinancirana)

Točkovni objekti na
kanalizacijskem
omrežju

CČN (sofinancirana)

88,38%

1,51%

Skupaj stroški izgradnje:

Javne in rekreacijske
površine

7,33%

2,10%

Točkovni objekti na
vodovodnem omrežju

Javna razsvetljava

1,58%

Vodovodno omrežje
(projektna dokum.) sofinancirana

1,83%

1,31%

Mešana kanalizacija

63.162.176,60 €

1.081.869,33 €

1.504.054,78 €

5.239.870,87 €

1.126.463,08 €

1.305.517,82 €

100.190,00 €

169.321,10 €

142.148,92 €

936.675,20 €

8.202.192,97 €

609.616,29 €

2.509.359,34 €

413.283,75 €

718.561,40 €

12.632.435,32 €

216.373,87 €

300.810,96 €

1.047.974,17 €

225.292,62 €

261.103,56 €

20.038,00 €

33.864,22 €

28.429,78 €

187.335,04 €

1.640.438,59 €

121.923,26 €

501.871,87 €

82.656,75 €

143.712,28 €

308.938,26 €

9.389,08 €

3.572.123,96 €

3.930.159,04 €

DDV 20%

75.794.611,93 €

1.298.243,19 €

1.804.865,74 €

6.287.845,05 €

1.351.755,70 €

1.566.621,38 €

120.228,00 €

203.185,32 €

170.578,70 €

1.124.010,24 €

9.842.631,57 €

731.539,55 €

3.011.231,21 €

495.940,50 €

862.273,68 €

1.853.629,57 €

56.334,51 €

21.432.743,75 €

23.580.954,26 €

Cena z DDV

7.336.417,55 €

29.824,32 €

180.486,57 €

628.784,50 €

- €

156.662,14 €

- €

20.318,53 €

- €

112.401,02 €

984.263,16 €

- €

301.123,12 €

49.594,05 €

86.227,37 €

185.362,96 €

- €

2.143.274,38 €

2.200.925,26 €

38.947,30 €

54.145,97 €

188.635,35 €

- €

46.998,64 €

- €

6.095,56 €

- €

33.720,31 €

295.278,95 €

- €

90.336,94 €

14.878,22 €

25.868,21 €

55.608,89 €

- €

642.982,31 €

707.428,63 €

3,00%

10,00%
2.358.095,43 €

Projektna
dokumentacija

Nepredvidena
dela

1.834.104,39 €

32.456,08 €

45.121,64 €

157.196,13 €

- €

39.165,53 €

- €

5.079,63 €

- €

28.100,26 €

246.065,79 €

- €

75.280,78 €

12.398,51 €

21.556,84 €

46.340,74 €

- €

535.818,59 €

589.523,86 €

2,50%

Geodetski
posnetki

1.834.104,39 €

32.456,08 €

45.121,64 €

157.196,13 €

- €

39.165,53 €

- €

5.079,63 €

- €

28.100,26 €

246.065,79 €

- €

75.280,78 €

12.398,51 €

21.556,84 €

46.340,74 €

- €

535.818,59 €

589.523,86 €

2,50%

Parcelacija

2.273.838,36 €

38.947,30 €

54.145,97 €

188.635,35 €

40.552,67 €

46.998,64 €

3.606,84 €

6.095,56 €

5.117,36 €

33.720,31 €

295.278,95 €

21.946,19 €

90.336,94 €

14.878,22 €

25.868,21 €

55.608,89 €

1.690,04 €

642.982,31 €

707.428,63 €

3,00%

Inženiring

1.894.865,30 €

32.456,08 €

45.121,64 €

157.196,13 €

33.793,89 €

39.165,53 €

3.005,70 €

5.079,63 €

4.264,47 €

28.100,26 €

246.065,79 €

18.288,49 €

75.280,78 €

12.398,51 €

21.556,84 €

46.340,74 €

1.408,36 €

535.818,59 €

589.523,86 €

2,50%

Nadzor

2

93.168.867,17 €

1.603.330,34 €

2.229.009,19 €

7.765.488,64 €

1.426.102,27 €

1.934.777,41 €

126.840,54 €

250.933,87 €

179.960,53 €

1.388.152,64 €

12.155.649,99 €

771.774,22 €

3.718.870,55 €

612.486,52 €

1.064.908,00 €

2.289.232,52 €

59.432,91 €

26.469.438,53 €

29.122.478,51 €

Skupaj
obračunski
stroški
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Vodovodno omrežje

0,85%

11,48%

Kanalizacija za
komunalno odpadno
vodo (sofinancirana)

3,51%

2,16%

Parkirišča

Kanalizacija za
komunalno odpadno
vodo

46.945,42 €

1.544.691,31 €

17.860.619,79 €

0,07%

19.650.795,22 €

Cena

24,99%

27,50%

%

Javne poti (JP)
Javne poti
(sofinancirane)

Lokalne ceste (LC)
(primarna infra.)

Vrsta komunalne opreme

Tabela 3: Obračunski stroški po posameznih vrstah komunalne opreme

Promet

Kanalizacija

Št.

Vodovod

6944 /

Zelene JR

Stran
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Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, izračunani
po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij iz načrtov razvojnih
programov občinskega proračuna. Obračunski stroški za območje Občine Tržič so skupni stroški, zmanjšani za pridobljena nepo‑
vratna sredstva, in sicer v primeru Kohezijskega projekta deloma s strani Republike Slovenije (29,95% upravičenih stroškov) in
deloma s strani Kohezijskega sklada Evropske unije (60,05% upravičenih stroškov), v primeru projektov financiranih iz strukturnih
skladov pa s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (85,00% upravičenih stroškov).
Tabela 3: Obračunski stroški po posameznih vrstah komunalne opreme (stran 7 in 8).
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Skupni in obračunski stroški so preračunani na nivo cen
31. 12. 2009 in vsebujejo DDV.
Za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem
območju, ki se ureja s PIA, je podlaga za odmero komunalnega
prispevka višina obračunskih stroškov primarne in sekundarne
komunalne opreme. Višina obračunskih stroškov po obračun‑
skih območjih je prikazana v tabeli 4.
Tabela 4: Višine obračunskih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja,
ki se urejajo s PIA
Obračunsko območje

Promet

Kanalizacija

Vodovod

JR

Zelene površine

1. območje

35.022.552,59 €

18.592.182,34 €

6.536.179,84 €

1.309.430,40 €

941.875,66 €

2. območje

13.433.504,97 €

- €

2.507.064,67 €

502.254,65 €

361.272,68 €

3. območje

11.161.919,43 €

- €

2.083.123,80 €

417.324,14 €

300.182,01 €

SKUPAJ

59.617.976,99 €

18.592.182,34 €

11.126.368,31 €

2.229.009,19 €

1.603.330,34 €

Za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem
območju, ki se ureja s PPIA, je podlaga za odmero ko‑
munalnega prispevka višina obračunskih stroškov primarne
komunalne opreme. Višina obračunskih stroškov primarne
komunalne opreme po obračunskih območjih je prikazana v
tabeli 5.
Tabela 5: Višine obračunskih stroškov po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih, za območja,
ki se urejajo s PPIA
Obračunsko območje

Promet

Kanalizacija

Vodovod

JR

Zelene površine

1. območje

19.438.179,52 €

14.420.575,15 €

5.282.208,91 €

1.309.430,40 €

941.875,66 €

2. območje

7.455.849,50 €

- €

2.026.082,46 €

502.254,65 €

361.272,68 €

3. območje

6.195.076,53 €

- €

1.683.474,96 €

417.324,14 €

300.182,01 €

33.089.105,55 €

14.420.575,15 €

8.991.766,34 €

2.229.009,19 €

1.603.330,34 €

SKUPAJ

Podrobnejša analiza skupnih in obračunskih stroškov ko‑
munalnega opremljanja je na vpogled v veljavnem programu
opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA
NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma
neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, ki se ureja s PIA so opredelje‑
ni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne
opreme.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih
obračunskih območjih na dan 31. december 2009 so navedeni
v naslednjih tabelah.
Tabela 6: Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju
(Cp(ij)), za območja, ki se urejajo s PIA
Obračunsko območje

Promet

Odpadna kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene površine

Cp

1. območje

14,95 €

7,94 €

2,79 €

0,56 €

0,40 €

26,64 €

2. območje

12,50 €

0,00 €

2,33 €

0,47 €

0,34 €

15,63 €

3. območje

13,37 €

0,00 €

2,50 €

0,50 €

0,36 €

16,73 €
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Tabela 7: Indeksirani stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem
območju (Ct(ij)), za območja, ki se urejajo s PIA
Obračunsko območje

Promet

Odpadna kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene površine

Ct

1. območje

23,94 €

12,71 €

4,47 €

0,89 €

0,64 €

42,65 €

2. območje

34,92 €

0,00 €

6,52 €

1,31 €

0,94 €

43,68 €

3. območje

29,52 €

0,00 €

5,51 €

1,10 €

0,79 €

36,93 €

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma
neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo
na obračunskem območju, ki se ureja s PPIA so opredeljeni
kot seštevek stroška primarne komunalne opreme. Sekundar‑
no opremo se za taka območja določi v posebnem programu
opremljanja za posamezno območje, ki se ureja s PPIA.
Podatki za izračun komunalnega prispevka v posameznih
obračunskih območjih na dan 31. december 2009 so navedeni
v naslednjih tabelah.
Tabela 8: Indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju
(Cp(ij)), za območja, ki se urejajo s PPIA
Obračunsko območje

Promet

Odpadna kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene površine

Cp

1. območje

8,30 €

6,16 €

2,26 €

0,56 €

0,40 €

17,67 €

2. območje

6,94 €

0,00 €

1,88 €

0,47 €

0,34 €

9,62 €

3. območje

7,42 €

0,00 €

2,02 €

0,50 €

0,36 €

10,30 €

Tabela 9: Indeksirani stroški opremljanja neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem
območju (Ct(ij)), za območja, ki se urejajo s PPIA
Obračunsko območje

Promet

Odpadna kanaliz.

Vodovod

JR

Zelene površine

Ct

1. območje

13,28 €

9,86 €

3,61 €

0,89 €

0,64 €

28,29 €

2. območje

19,38 €

0,00 €

5,27 €

1,31 €

0,94 €

26,89 €

3. območje

16,38 €

0,00 €

4,45 €

1,10 €

0,79 €

22,73 €

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spre‑
minja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se za obstoječo komunalno opremo
odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega
dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti.
Za objekte, za priključitev katerih je potrebno dograditi
komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja,
v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov za ob‑
stoječo komunalno opremo po tem odloku.
11. člen
Stroški iz 9. člena tega odloka se indeksirajo za obdo‑
bje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po
sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne
zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne
odločbe.
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Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela
– ostala nizka gradnja«.
12. člen
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opre‑
me se izračuna na naslednji način:

KP(ij ) = ( A( parcela) ⋅ Cp(ij ) ⋅ Dp ) + (K (dejavnosti) ⋅ A(tlorisna ) ⋅ Ct (ij ) ⋅ Dt )

KP (pomenijo:
j ) = ∑ KP (i j )
Zgornje oznake
KP(ij)
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na posame‑
znem obračunskem območju [€],
A(parcela) površina parcele [m²]
Cp(ij)
obračunski stroški, preračunani na m² parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme [€/m²],
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispev‑
ka (min. 0.3, maks. 0.7; vsota Dp + Dt = 1),
K(dejavnosti)faktor dejavnosti (min. 0.7, maks. 1.3),
Ct(ij)
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlori‑
sne površine objekta na obračunskem območju
za posamezno vrsto komunalne opreme [€/m²],
A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta [m²],
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka (min. 0.3, maks. 0.7;
vsota Dp + Dt = 1),
i
posamezna vrsta komunalne opreme,
j
posamezno obračunsko območje.

( (

)

čiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba, se
odmeri komunalni prispevek samo za izboljšavo opremljenosti
stavbnega zemljišča.
15. člen
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je
Dp:Dt = 0,5:0,5.
16. člen
Faktor dejavnosti (K(dejavnosti)) se za naslednje vrste
objektov, določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega
pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03, 78/03 – popr.),
določi takole:
Tabela 10: Faktorji dejavnosti za objekte glede na vrsto
objekta
Šifra
kategorije
(CC-SI)

) (K (dejavnosti) ⋅ A(tlorisna ) ⋅ Ct (ij ) ⋅ Dt )

13. člen
KP(ij ) =
A parcela ⋅ Cp(ij ) ⋅ Dp +
Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnih prispev‑
kov za posamezno vrsto komunalne opreme na določenem
obračunskem območju in se izračuna na naslednji način:

KP ( j ) = ∑ KP (i j )

KP(ij)

celotni izračunani komunalni prispevek na dolo‑
čenem obračunskem območju,
izračunani komunalni prispevek za posamezno
vrsto komunalne opreme, na katero se objekt
priključuje, za določeno obračunsko območje.

14. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek
odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka
po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti
objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto
tlorisne površine oziroma namembnosti objekta.
Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja
pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi
in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne po‑
vršine oziroma namembnosti objekta.
V primeru, da se objekt na obračunskem območju ne
more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni
prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek
komunalne opreme, ki je na območju ni. To velja le za se‑
kundarno prometno ter individualno infrastrukturo (vodovod,
kanalizacija), medtem ko se za primarno prometno infrastruk‑
turo, javno razsvetljavo ter javne zelene površine komunalni
prispevek vselej obračuna.
Zavezancu, ki se mu izboljša opremljenost stavbnega ze‑
mljišča s komunalno opremo, na katero dotlej ni mogel priklju‑

Faktor
dejavnosti

11

Stanovanjske stavbe

0,9

121

Gostinske stavbe

1,1

122

Upravne in pisarniške stavbe

1,3

123

Trgovske in druge stavbe za storitve‑
ne dejavnosti

1,3

124

Stavbe za promet in stavbe za izva‑
janje elektronskih komunikacij

1,2

125

Industrijske stavbe in skladišča

1,2

126

Stavbe splošnega družbenega
pomena

0,7

127

Druge nestanovanjske stavbe

0,7

23

Kompleksni industrijski objekti

1,3

Zgornje oznake pomenijo:
KP(j)

Tip objekta

Za preostale objekte, ki z ozirom na namembnost niso
navedeni v tabeli 6, je faktor dejavnosti enak 1,00.
17. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gasilskih
domov prostovoljnih gasilskih društev in ostalih objektov, ki se
financirajo iz proračuna Občine Tržič.
VII. UPOŠTEVANJE PRETEKLIH VLAGANJ V JAVNO
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO PRI PLAČILU
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
Vlaganja zavezanca za plačilo komunalnega prispevka,
bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev v izgradnjo javne
komunalne infrastrukture na območju Občine Tržič, se upo‑
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števajo kot dobropis pri plačilu komunalnega prispevka, in
sicer po valorizirani vrednosti na podlagi uradno pridobljenih
revalorizacijskih koeficientov Banke Slovenije.
Predmetna vlaganja se upoštevajo, kolikor zavezanec
zanje še ni prejel plačila s strani Občine Tržič oziroma niso bila
upoštevana pri katerikoli že izdani odločbi o odmeri komunal‑
nega prispevka. Olajšava se nanaša le na tisto vrsto infrastruk‑
ture, za katero obstajajo pretekla vlaganja.
Olajšava pri preteklih vlaganjih se pri plačilu komunalnega
prispevka obračunava glede na merila:
– zavezancem, ki so v infrastrukturo vlagali v obdobju
preteklih 10 let, se pri plačilu komunalnega prispevka upošteva
50% olajšava;
– zavezancem, ki so v infrastrukturo vlagali v obdobju od
preteklih 10 do 20 let nazaj, se pri plačilu komunalnega prispev‑
ka upošteva 25% olajšava.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka uveljavlja
pretekla vlaganja v javno komunalno infrastrukturo s predloži‑
tvijo ustrezne dokumentacije kot so pogodbe oziroma računi – k
slednjim morajo biti priložena dokazila o dejanskem plačilu.
Pri izračunu komunalnega prispevka se ne upošteva
opremljenost stavbnih zemljišč s telekomunikacijskim in ele‑
ktroenergetskim omrežjem ter s tem povezanih vlaganj pri
uveljavljanju pravice do zmanjšanja komunalnega prispevka.
VIII. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih
stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje in
znanstveno raziskovalno delo po predpisih o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov.
Komunalni prispevek se v naseljih Jelendol, Dolina, Gozd
in Čadovlje, za novogradnjo objektov in za obstoječe objekte,
ki se jim izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s ko‑
munalno opremo, plača le v višini 50% od celotne vrednosti
odmerjenega komunalnega prispevka.
IX. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
20. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je
15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
Ob zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne
obresti.
Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmer‑
jen zaradi objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spre‑
minja njegovo namembnost, plača komunalni prispevek v roku
določenim z odmerno odločbo v enkratnem znesku.
Zavezanec, kateremu je bil komunalni prispevek odmerjen
zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komu‑
nalno opremo, plača komunalni prispevek v enkratnem znesku
ali v največ šestih obrokih. Število obrokov plačil se na vlogo
zavezanca določi v odmerni odločbi, pri čemer rok plačila ne
sme biti daljši od dveh let od izdaje odmerne odločbe.
21. člen
Program opremljanja je na vpogled na Uradu za urejanje
prostora Občine Tržič.
X. POGODBA O OPREMLJANJU
22. člen
S pogodbo o opremljanju se lahko investitor in občina
dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komu‑
nalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne
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glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v
programu opremljanja.
Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne
opreme nosi investitor. Investitor nosi tudi stroške izdelave
projektne dokumentacije, geodetskih storitev, nadzora, inže‑
niringa in stroškov pridobivanja pravice graditi. Šteje se, da je
investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za
izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je
dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor
bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo
investitor priključil komunalno opremo zgrajeno po pogodbi o
opremljanju. Preostali del komunalnega prispevka se izračuna
po cenah, navedenih v tabelah v 9. členu tega odloka.
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno
skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz ve‑
ljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne
opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe
komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na pod‑
lagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali
novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja
se stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stro‑
ških, opredeljenih v 9. členu tega odloka. V novem programu
opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero ko‑
munalnega prispevka.
24. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih po‑
stopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile
izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po
dosedanjih predpisih.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0020/2009-34
Tržič, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

2435.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju Občine Tržič

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni sa‑
moupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US:
U-I-427/06-9, 79/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih jav‑
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO in 127/06
ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1 Uradni
list RS, št. 39/06, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10,
112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A,
70/08, 108/09), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS,
št. 34/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
(Uradni list RS, št. 63/09; v nadaljevanju: Pravilnik), Odredbe o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne služ‑
be ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01),
3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju
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Občine Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), 3. člena Zakona o
prekrških (ZP-1 – UPB4 Uradni list RS, št. 3/07, 108/09) ter
10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99,
20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji
dne 27. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja:
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov,
– obdelava mešanih komunalnih odpadkov ter
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu‑
nalnih odpadkov (v nadaljevanju; javna služba) na območju
Občine Tržič.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
1. vrsta in obseg storitev javne službe,
2. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
3. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
4. financiranje javne službe,
5. nadzor nad izvajanjem javne službe,
6. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
(cilji ravnanja z odpadki)
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine od‑
padkov, ki se obdelujejo in odlagajo,
2. uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«,
3. preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpad‑
kov,
4. zagotoviti učinkovit zajem in ločeno zbiranje posame‑
znih vrst odpadkov na izvoru nastanka,
5. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo (re‑
cikliranje),
6. izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z
njimi,
7. izločanje biološko razgradljivih odpadkov in ustrezno
ravnanje z njimi,
8. sprejemljivost ukrepov za okolje,
9. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo
pred odlaganjem na odlagališču komunalnih odpadkov,
10. urejeno deponiranje ostankov komunalnih odpadkov,
11. racionalizacija stroškov ravnanja z odpadki,
12. izboljšati dostop do storitev javne službe.
4. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
1. Komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz go‑
spodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek
iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti in je
uvrščen v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega
seznama odpadkov Uredbe o ravnanju z odpadki (v nadaljeva‑
nju; klasifikacijski seznam odpadkov) in podskupino odpadkov
s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov.
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2. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno s
tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obvezne‑
ga ravnanja s komunalnimi odpadki.
3. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njiho‑
vi povzročitelji prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvr‑
ščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
4. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov so od‑
padki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)« s
klasifikacijsko številko 20 01 in ločeno zbrana embalaža, ki je
komunalni odpadek s klasifikacijsko številko 15 01 iz klasifika‑
cijskega seznama odpadkov.
5. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso ne‑
varni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
6. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno
ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z od‑
padki, in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe.
7. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi ko‑
munalni odpadki« s klasifikacijsko številko 20 03 07 s klasifi‑
kacijskega seznama odpadkov, ki zaradi svoje velikosti, oblike
ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali
vrečkah za odpadke.
8. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpa‑
dna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek
v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim
odpadkom podoben odpadek v industriji, obrti, storitveni ali
drugi dejavnosti in je uvrščena v podskupino s številko 15 01 s
klasifikacijskega seznama odpadkov.
9. Biološko razgradljivi odpadki so odpadki, ki so v kla‑
sifikacijskem seznamu odpadkov razvrščeni v podskupino
»biorazgradljivi kuhinjski odpadki« pod št. 20 01 08 ter pod
podskupino »biorazgradljivi odpadki« pod št. 20 02 01.
10. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki jih ni mogo‑
če razvrstiti v nobeno drugo podskupino komunalnih odpadkov
v klasifikacijski skupini št. 20 in se uvrščajo med odpadke s
številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
11. Zbiralnica ločenih frakcij ali »ekološki otok« je pokrit
ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzroči‑
telji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije
prepuščajo.
12. 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.
13. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst
ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše
okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosov‑
ne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen kot zbiralnica
nevarnih frakcij.
14. Posebne plastične vrečke so vrečke označene z logo‑
tipom izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
Komunala Tržič d.o.o.
15. Individualna zbiralnica je zbirno mesto, kjer so name‑
ščeni zabojniki za odpadno embalažo (rumen pokrov), zabojnik
za mešane komunalne odpadke (zelen zabojnik) in zabojnik
za biološko razgradljive odpadke (rjave barve). Te zbiralnice
se uporabljajo za individualno zbiranje komunalnih odpadkov
uporabnika storitve javne službe.
16. Gospodinjstvo je skupnost posameznikov, ki izjavijo,
da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za
zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za
stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se
šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stano‑
vanjski enoti ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja
dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot je določeno v zakonih in podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
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5. člen

(subjekti ravnanja z odpadki)
(1) Subjekti ravnanja z odpadki so:
1. Občina Tržič,
2. izvajalec javne službe,
3. povzročitelji odpadkov; to je vsaka fizična in prav‑
na oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, uporabnik ali pa upravljavec
stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na območju
Občine Tržič, ne glede na to ali stalno, začasno ali občasno:
– biva v svojih ali najetih zgradbah oziroma nepremičninah,
– je lastnik počitniške hiše,
– opravlja poslovno dejavnost,
– upravlja javne površine (npr. tržnice, sejmišča, igrišča,
avtobusna postajališča, parke, parkirišča, ceste, ulice, trge,
pločnike in podobno),
– organizira kulturne, športne in druge javne prireditve ali
uporablja javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v
namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe
in pri katerih nastajajo odpadki.
(2) Subjekti ravnanja z odpadki so tudi načrtovalci in
projektanti, ki morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in
poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in
delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standar‑
dov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja
in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca.
6. člen
(obveznost vključenosti v sistem ravnanja z odpadki)
(1) V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi
povzročitelji odpadkov na območju Občine Tržič, pri katerih
nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali začasno pre‑
bivališče oziroma sedež.
(2) Povzročitelji odpadkov iz prejšnjega odstavka so ob‑
vezni uporabniki storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki (v nadaljevanju; uporabniki).
(3) Povzročitelji odpadkov so dolžni obvestiti izvajalca
javne službe o pridobitvi statusa uporabnika v roku osmih dni
od izpolnitve pogojev v skladu s 3. točko prvega odstavka
5. člena.
(4) Za uporabnika, ki izvajalcu javne službe z uradnim
dokumentom, iz katerega je razvidno trajanje njegove odso‑
tnosti najmanj 6 mesecev, izkaže, da v tem obdobju ne bo
uporabnik javne službe na območju Občine Tržič, se uporaba
storitev javne službe za obdobje trajanja njegove odsotnosti
začasno prekine.
(5) Vsak uporabnik je v postopku za pridobitev gradbene‑
ga dovoljenja dolžan pridobiti od izvajalca gospodarske javne
službe ustrezno soglasje za ravnanje z odpadki, kakršno se
predvidoma izvaja na predmetnem območju.
(6) Uporabniki iz sektorja podjetij, obrti in ustanov morajo
z izvajalcem v skladu s 24. členom skleniti pogodbo o ravnanju
s komunalnimi odpadki.
7. člen
(vsebina javne službe)
(1) Občina Tržič zagotavlja izvajanje storitev javne službe
s storitvami koncesionarja (v nadaljevanju: izvajalec). Izvajalec
izvaja javno službo v skladu s tem odlokom, koncesijskim
aktom, ki ga sprejme občinski svet, koncesijsko pogodbo ter
veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe.
(2) Javna služba obsega naslednje storitve:
1. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, kar obsega:
– zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov z individualnih
zbiralnic,
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov z ekoloških otokov,
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
– zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
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– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov z zbirnih centrov,
– analitično obdelavo podatkov,
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,
– obveščanje in osveščanje uporabnikov,
– prevoz preostanka komunalnih odpadkov po predelavi
na odlagališče nenevarnih odpadkov oziroma na uničenje.
2. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje
ostankov predelave obsega:
– obdelavo komunalnih odpadkov,
– sortiranje in tehtanje komunalnih odpadkov, s čemer se
spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostor‑
nine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom
zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom
zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali po‑
večanja možnosti za njihovo predelavo,
– oddajanje ločenih zbranih frakcij komunalnih odpadkov
v predelavo,
– razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,
– začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in ne‑
varnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– predelava zelenega odreza (živa meja, drevje, trava …),
– skladiščenje komunalnih odpadkov zaradi oddaje od‑
padkov v nadaljnjo obdelavo ali za odlaganje, vključno s pre‑
vozom preostankov odpadkov po obdelavi iz druge alineje na
nadaljnjo obdelavo in na odlagališče nenevarnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelanih odpadkov na odlaga‑
lišče.
(3) V okviru javne službe po tem odloku se zagotavlja
tudi skladiščenje odpadkov v zbirnem centru z namenom in za
čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za prevoz
do osebe, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja
nadaljnjo obdelavo odpadkov.
(4) Izvajalec je nosilec javnega pooblastila za izdajanje
soglasja za ravnanje z odpadki.
II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV
8. člen
(odpadki, ki so predmet tega odloka)
Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim
podobni odpadki, ki nastajajo v bivalnem okolju, v proizvo‑
dnih in storitvenih dejavnostih ter na površinah in v objektih v
javni rabi ter so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni.
Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki so komunalni odpadki
razvrščeni v klasifikacijsko skupino odpadkov št. 20, vključno
s klasifikacijsko podskupino odpadkov št. 15 01, kot določa
Priloga 1, ki je sestavni del tega odloka.
9. člen
(odpadki, ki niso predmet tega odloka)
(1) Določbe tega odloka ne veljajo za nevarne odpadke,
ki nastajajo izven gospodinjstev, v industriji in obrti. Predmet
odloka niso živalski odpadki, ki se predelujejo v kafileriji. Ravno
tako niso predmet tega odloka gradbeni odpadki in ruševine,
vključno z odpadnimi materiali pri gradnji cest, kot tudi vsi ostali
odpadki, ki so v klasifikacijskem seznamu odpadkov in klasifi‑
kacijskem seznamu nevarnih odpadkov z Uredbo o ravnanju z
odpadki opredeljeni kot nekomunalni odpadki.
(2) Ravnanje z naštetimi odpadki je urejeno s posebnimi
državnimi predpisi.
III. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
10. člen
(vrste ločenega zbiranja)
(1) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru na‑
stanka se izvaja na celotnem območju Občine Tržič. Obvezno
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je za vse uporabnike in izvajalca ter se izvaja v skladu s tem
odlokom oziroma po programu ločenega zbiranja odpadkov, ki
ga v skladu s tem odlokom pripravi izvajalec.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru na‑
stanka je:
a) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na individualnih
zbiralnicah,
b) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na »ekološki
otokih«,
c) ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na zbirnem cen‑
tru.
A. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
NA INDIVIDUALNIH ZBIRALNICAH
11. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
na individualnih zbiralnicah)
(1) V Občini Tržič je izvajalec dolžan zagotavljati ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov po načelu zbiranja »od vrat do
vrat«. Komunalni odpadki se ločeno zbirajo pri uporabnikih na
individualnih zbiralnicah, in sicer:
– odpadna embalaža – v zabojniku zelene barve z rume‑
nim pokrovom,
– mešani komunalni odpadki – v zabojniku zelene barve
in
– biološko razgradljivi odpadki – v zabojniku rjave barve.
(2) Odpadno embalažo ter mešane komunalne odpadke
so dolžni ločeno zbirati v zabojnike vsi uporabniki na območju
Občine Tržič, biološko razgradljive odpadke pa so v zabojnike
dolžni ločeno zbirati uporabniki v naseljih, določenih s tem
odlokom, uporabniki v ostalih naseljih v Občini Tržič pa morajo
biološko razgradljive odpadke kompostirati.
(3) Za uporabnike na odročnih zaselkih, kjer odvoz ločeno
zbranih komunalnih odpadkov ni organiziran, se ločeno zbrani
komunalni odpadki zbirajo v posebnih plastičnih vrečkah.
12. člen
(ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov)
(1) Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v za‑
bojnike na individualnih zbiralnicah se izvaja v naslednjih strje‑
nih naseljih: Bistrica pri Tržiču, Ročevnica, Tržič – mesto, Slap
le v primeru večstanovanjskih hiš, Tržič – Ravne in Pristava.
(2) V naseljih kjer se ne izvaja ločeno zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov v zabojnike, morajo uporabniki biolo‑
ško razgradljive odpadke kompostirati. Način oziroma mesto
kompostiranja, uporaba komposta ali njegova odstranitev je
stvar uporabnika. Uporabniki iz naselij, kjer se ne izvaja ločeno
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v zabojnike, lahko pri
izvajalcu proti plačilu naročijo posebno storitev odvoza biološko
razgradljivih odpadkov.
(3) V naseljih, kjer se ne izvaja ločeno zbiranje biološko
razgradljivih odpadkov, se le to uvede za vse uporabnike tega
naselja, če 75% vseh uporabnikov v tem naselju da svoje so‑
glasje, da se ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
v zabojnike uvede. Izvajalec je dolžan v tem naselju zagotoviti
ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v zabojnike ozi‑
roma njihov odvoz. Izvajalec začne z zbiranjem soglasij potem,
ko mu za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov v za‑
bojnike da pobudo najmanj 25% vseh uporabnikov v naselju.
13. člen
(individualna zbiralnica)
(1) Individualna zbiralnica je ustrezno urejen prostor, pra‑
viloma na pripadajočem zemljišču k stavbi, kjer uporabniki v
času do prevzema komunalnih odpadkov zbirajo odpadno em‑
balažo, biološko razgradljive odpadke ter mešane komunalne
odpadke v za to namensko določenih zabojnikih za komunalne
odpadke ali v posebnih plastičnih vrečkah.

Št.

47 / 11. 6. 2010 /

Stran

6951

(2) Zbirno mesto oziroma individualna zbiralnica je tudi
ustrezno urejen prostor, kjer uporabniki – pogodbeni partnerji iz
24. člena tega odloka, v času do prevzema, poleg komunalnih
odpadkov iz prejšnjega odstavka, zbirajo tudi druge industrijske
odpadke oziroma odpadke iz dejavnosti.
14. člen
(odjemno mesto za komunalne odpadke)
Odjemno mesto je prostor, ki ga morajo uporabniki pripra‑
viti za odložitev zabojnikov za odvoz odpadkov ali za odložitev
posebnih plastičnih vrečk za njihov odvoz.
15. člen
(zbirna/odjemna mesta za komunalne odpadke)
Za uporabnike na območjih, ki so trajno ali začasno nedo‑
stopna za komunalna vozila, izvajalec v dogovoru z uporabniki
določi zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih
odpadkov (zabojniki za različne vrste odpadkov, predpisane
posebne plastične vrečke). Če so navedena zbirna mesta
začasnega značaja, se opustijo in sanirajo takoj, ko prenehajo
razlogi, zaradi katerih so bila določena.
16. člen
(relacija zbirno – odjemno mesto)
(1) Povsod, kjer je to mogoče, morata biti zbirno in odje‑
mno mesto na istem prostoru. Kjer to ni mogoče, so uporabniki
dolžni zabojnike ali posebne plastične vrečke s komunalnimi
odpadki na dan odvoza dostaviti na odjemno mesto.
(2) Uporabniki so dolžni zabojnike ali posebne plastične
vrečke, razen tipiziranih velikih zabojnikov, z zbirnega na od‑
jemno mesto pripeljati pravočasno, to je najkasneje do 6. ure
na dan odvoza. Zabojnike za odpadke morajo uporabniki po
izpraznitvi isti dan tudi vrniti nazaj na zbirno mesto.
17. člen
(določanje odjemnega mesta za komunalne odpadke
in pogoji za ureditev)
(1) Odjemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano
dostopno. Lokacija odjemnega mesta je lahko oddaljena pravi‑
loma največ 2 metra od transportne poti komunalnega vozila.
V primeru večje oddaljenosti odjemnega mesta od transportne
poti lahko uporabniki sklenejo z izvajalcem poseben dogovor
o dodatni storitvi »dostava zabojnika na prevzemno mesto«, ki
jo izvajalec uporabniku dodatno zaračuna. Ta dodatna storitev
ni storitev gospodarske javne službe.
(2) Ob določanju lokacij za zbirna in odjemna mesta je
treba upoštevati funkcionalne, estetske, higiensko-tehnične in
požarnovarstvene predpise. Zbirna in odjemna mesta ne smejo
ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(3) Odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju z uporab‑
niki. V primeru, da med izvajalcem in uporabnikom ni soglasja
glede lokacije zbirnega oziroma odjemnega mesta, ju določi
pristojni medobčinski inšpektor v sodelovanju z izvajalcem.
18. člen
(relacija odjemno – prevzemno mesto)
(1) Odjemna mesta morajo biti dostopna tako, da lahko
izvajalec komunalne odpadke prevzame in jih s komunalnimi
vozili odpelje. Praviloma so locirana ob uvozih k objektom.
Profil transportne poti mora biti širok vsaj 3 m in imeti vsaj
3,60 m svetle višine.
(2) Izvajalec komunalne odpadke prevzame na pre‑
vzemnem mestu. Prevzemno mesto je prostor, praviloma na
transportni poti komunalnega vozila, kjer izvajalec izprazni
zabojnike z odpadki oziroma prevzame odpadke v plastičnih
vrečkah. Med odjemnim in prevzemnim mestom ne sme biti
nobenih ovir, ki bi izvajalcu kakorkoli ovirale prevoz zabojnikov
od odjemnega do prevzemnega mesta in nazaj (npr. robniki,
stopnice, korita, škarpe ipd.).
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19. člen

(načrtovanje odjemnih mest za komunalne odpadke)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij poleg splošnih normativov in
standardov upoštevati tudi določbe tega odloka ter obstoječo
tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo
izvajalca.
20. člen
(začasna odjemna mesta)
(1) Če je zaradi del na transportni poti k odjemnim me‑
stom začasno oviran dostop za komunalna vozila, mora pov‑
zročitelj začasne ovire v soglasju z izvajalcem na svoje stroške
zagotoviti zbiranje odpadkov na primernem začasnem odje‑
mnem mestu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan
uporabnike obvestiti o spremenjenem odjemnem mestu.
21. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na zbirnih/odjemnih mestih)
(1) Uporabniki so dolžni vzdrževati zbirna in odjemna me‑
sta ter skrbeti za red in čistočo na teh mestih ter na dovoznih
poteh do odjemnih mest.
(2) Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih ko‑
munalnih odpadkov v zabojnike, ne glede na to, ali so na zbir‑
nem ali odjemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov
zaprti.
(3) Uporabniki so dolžni tudi v zimskem času zagotoviti
nemoten dostop izvajalca do odjemnih mest.
(4) Izvajalec je dolžan izprazniti zabojnike za odpadke
oziroma odpeljati posebne plastične vrečke tako, da ne ovira
prometa več, kot je nujno potrebno za opravljanje dejavnosti,
da ne onesnaži odjemnega in prevzemnega mesta ter ne po‑
škoduje zabojnikov kot tudi ne okolice, kjer se opravlja delo. V
primeru, da izvajalec onesnaži odjemno ali prevzemno mesto,
ga je dolžan očistiti.
(5) Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober go‑
spodar ter skrbeti za njihovo čistočo.
(6) Prepovedano je odlaganje odpadkov izven zabojnikov
za odpadke ali posebnih plastičnih vrečk, brskanje po zabojni‑
kih in razmetavanje odpadkov iz zabojnikov za odpadke ali iz
posebnih plastičnih vrečk.
(7) Pristojni medobčinski inšpektor lahko v skladu z za‑
konom z odločbo zahteva odstranitev odpadkov, če ti niso
odloženi v skladu s tem odlokom ali se odlagajo izven tipiziranih
zabojnikov za odpadke ali izven posebnih plastičnih vrečk.
22. člen
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uporabnik uporabiti le v primeru, kadar ni mogoče uporabiti
zabojnikov ali zaradi občasnega povečanja količine komunalnih
odpadkov v skladu z 28. členom.
(2) Vrsto, število in volumen zabojnikov, ki jih bo uporabljal
posamezni uporabnik določi izvajalec v soglasju z uporabni‑
kom, pri čemer se upošteva predvidena količina odpadkov,
struktura in vrsta odpadkov, tehnologija, način zbiranja in po‑
gostost odvažanja komunalnih odpadkov.
(3) Uporabnik je dolžan uporabljati zabojnik, ki je po
velikosti najbližje sorazmerni mesečni količini proizvedenih
odpadkov glede na pogostost odvoza, lahko pa tudi večjega.
Osnova za določitev najmanjše velikosti zabojnika za komu‑
nalne odpadke je skladno z Pravilnikom 30 litrov komunalnih
odpadkov mesečno na osebo, za določitev največjega zaboj‑
nika pa 50 litrov komunalnih odpadkov na osebo. Če je zaboj‑
nik večji od teh kriterijev se presežek predpisanega volumna
zaračuna po ceniku.
(4) Za določitev najmanjše velikosti posode za uporab‑
nike – pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike,
ki samostojno opravljajo dejavnost se upošteva dejavnost,
velikost poslovnega prostora ter število zaposlenih v skladu z
naslednjo razpredelnico:
Velikost
posode

Velikost
prostora

Število
zaposlenih

60 l

Pisarne, manjše
obrti

do 15 m2

80 l

Pisarne, manjše
obrti

od 16 do 30 m2 od 0 do 2

120 l

Pisarne, manjše
obrti

od 31 do 60 m2 od 2 do 3

240 l

Manjše kavarne,
prodajalne kruha,
lokali

od 61 do 80 m2 od 2 do 3

Manjše kavarne,
manjše trgovine,
lokali

od 81 do
100 m2

360 l

550 l

660 l

770 l

(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Uporabniki so dolžni na individualnih zbiralnicah ko‑
munalne odpadke zbirati v naslednje vrste in velikosti tipiziranih
zabojnikov:
1. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 80, 120, 160,
240, 500, 660, 700, 900 ali 1100 litrov, in sicer, v zabojnik
zelene barve (za mešane komunalne odpadke) ter v zabojnik
zelene barve z rumenim pokrovom (za odpadno embalažo),
2. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 60, 80, 120,
160 ali 240 litrov, rjave barve (za biološko razgradljive odpad‑
ke),
3. tipizirane velike zabojnike volumna 5–7 m3, (velja le za
uporabnike – pogodbene partnerje iz 24. člena in s tem pove‑
zanim odvozom iz poslovnih dejavnosti),
4. posebne plastične vrečke, in sicer v črne za mešane
komunalne odpadke in v rumene barve za embalažo, ki morajo
biti označene z logotipom izvajalca.
Uporabniki so za zbiranje komunalnih odpadkom na in‑
dividualnih zbiralnicah dolžni uporabljati tipizirane zabojnike
(v nadaljevanju; zabojniki), posebne plastične vrečke pa sme

Dejavnost

od 0 do 2

od 3 do 5

Večje kavarne,
manjše restavraci‑ od 101 do 200
je, večje obrti
m2

od 3 do 5

Večje obrti, šole,
vrtci, manjša
industrija

od 200 do 500
m2

od 16 do 20

Večje obrti, manjša od 501 do 750
industrija
m2

od 21 do 30

1100 l

Večje obrti, manjša od 751 do 1500
industrija
m2
od 31

5000 l

Večji industrijski
objekti

od 1500 m2

7000 l

Večji industrijski
objekti

od 1500 m2

Za določitev velikosti zabojnika pri dejavnostih, ki zahte‑
vajo pretežno skladiščne prostore se upošteva kriterij število
zaposlenih oseb iz gornje tabele.
(5) Če količine komunalnih odpadkov redno presegajo
prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik,
lahko izvajalec na predlog uporabnika ali pa sam, na podlagi
lastnih ugotovitev, določi ustrezno zamenjavo obstoječega za‑
bojnika z večjim. Če količine komunalnih odpadkov občasno
presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja
uporabnik, si uporabnik pri izvajalcu priskrbi posebne plastične
vrečke za odpadke.
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23. člen
(najem in nakup zabojnikov za zbiranje
komunalnih odpadkov)
(1) Uporabniki so za ločeno zbiranje komunalnih odpad‑
kov, skladno z vzpostavljenim sistemom zbiranja odpadkov,
dolžni uporabljati tipizirane zabojnike izvajalca (za mešane
komunalne odpadke, za odpadno embalažo, za biološko raz‑
gradljive odpadke). Izvajalec omogoči uporabnikom najem
ustreznih zabojnikov za mešane odpadke, odpadno embalažo
in biološko razgradljive odpadke. Uporabniki lahko zabojnike pri
izvajalcu tudi kupijo in poravnajo kupnino v enkratnem znesku.
V primeru, da je zabojnik kupljen drugje, ga je uporabnik dolžan
pripeljati izvajalcu, da ga proti plačilu opremi z identifikacijsko
opremo.
(2) Uporabnik je v primeru odtujitve, sežiga ali drugač‑
nega uničenja najetega zabojnika dolžan izvajalcu plačati vso
škodo v zvezi z odtujitvijo, sežigom ali drugačnim uničenjem ter
si priskrbeti pri izvajalcu nov ustrezen zabojnik.
(3) Zabojniki, ki so jih uporabniki uporabljali do začetka
izvajanja ločenega zbiranja po tem odloku, jih uporabniki z
začetkom izvajana ločenega zbiranja pričnejo uporabljati za
zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
24. člen
(pogodbe o ravnanju s komunalnimi odpadki)
Uporabniki – pravne osebe, samostojni podjetniki posa‑
mezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v
nadaljevanju; pogodbeni partnerji), morajo z izvajalcem skleniti
pogodbo o ravnanju s komunalnimi odpadki. Navedene osebe
morajo pogodbo skleniti pred pričetkom poslovanja.
25. člen
(vrste odpadkov, ki jih je prepovedano odlagati v zabojnike
za komunalne odpadke)
(1) V namenske zabojnike za posamezno vrsto komu‑
nalnih odpadkov se ne sme odlagati komunalnih odpadkov, ki
ne sodijo v obravnavani namenski zabojnik in jih je uporabnik
dolžan ločeno zbirati.
(2) V zabojnike za mešane komunalne odpadke je pre‑
povedano odlagati:
1. odpadno embalažo ter biološko razgradljive odpadke,
2. gradbeni material, kamenje, zemljo in vejevje,
3. odpadke v večjih kosih (pohištvo, gospodinjski aparati,
kolesa, vozila, stanovanjska oprema),
4. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
5. odpadke v tekočem stanju,
6. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih usta‑
nov,
7. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktivne,
jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke, ostanke
naftnih derivatov in druge posebne in nevarne odpadke, ki
so po Uredbi o ravnanju z nevarnimi odpadki klasificirani kot
nekomunalni ali nevarni komunalni odpadki,
8. poginule živali, klavnične odpadke,
9. stekleno votlo embalažo in ravno steklo,
10. odpadno električno in elektronsko opremo.
(3) Izvajalec lahko uporabniku v primeru prve kršitve
prvega ali drugega odstavka tega člena izreče opozorilo, za
nadaljnje kršitve pa obvesti Medobčinski inšpektorat Kranj. Iz‑
vajalec lahko, v primeru, če inšpektor ugotovi kršitev prvega ali
drugega odstavka tega člena, uporabniku zaračuna dodatek za
vrsto odpadka z nazivom »odpadki brez izvajanja ločevanja«.
(4) Osnova za izračun dodatka je cena za odvoz mešanih
odpadkov, ki jo plačuje uporabnik kršitelj. Dodatek se izračuna
tako, da se osnova poveča za ustrezne faktorje glede na krši‑
tev, kot sledi:
– v primeru, da se v zabojniku za mešanih komunalne
odpadke nahajajo ostanki biološko razgradljivih odpadkov ali
odpadki, ki sodijo v frakcijo stekla, se cena v postavki »odpadki
brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 4,0,
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– v primeru, da se v zabojniku za mešane komunalne od‑
padke nahajajo odpadki, ki sodijo v frakcijo odpadne embalaže,
ali odpadki, ki sodijo med kosovne odpadke, ali se v zabojniku
za biološko razgradljive odpadke ali v zabojniku za odpadno
embalažo nahajajo komunalni odpadki, ki ne sodijo v ta za‑
bojnik, se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja«
poveča za faktor 3,0,
– v primeru, da se v zabojniku za mešane komunalne
odpadke nahajajo odpadki, ki sodijo v frakcijo papirja in papirne
embalaže, ali se v posodi za biološko razgradljive odpadke
nahajajo drugi komunalni odpadki, se cena v postavki »odpadki
brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 5,0,
– v primeru, da se v namenskih zabojnikih, nahajajo
odpadki, ki sodijo med nevarne odpadke (baterije, odpadna
električna in elektronska oprema, halogenirane sijalke), se
cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča
za faktor 10,0.
(5) Faktorji iz prejšnjega odstavka se uporabljajo, kadar
vsebine nepravilno odloženih frakcij v posameznem zabojniku
presežejo 10% pripadajočega volumna namenskega zabojnika.
V primeru manjše vsebnosti se faktorji prepolovijo. V primeru
nepravilnega odlaganja nevarnih odpadkov se uporabi zadnja
alineja prejšnjega odstavka, ne glede na količino nevarnih
odpadkov, ki so nepravilno odloženi.
(6) Dodatek je uporabnik dolžan plačevati štiri mesece od
dokončnosti odločbe o kršitvi, ki jo izda pristojni medobčinski in‑
špektor. V štirih mesecih od izvedenega nadzora, mora biti le-ta
najmanj še enkrat ponovljen. V primeru ponovno ugotovljenih
nepravilnosti, se dodatek uporabniku zaračunava nadaljnje
štiri mesece.
(7) Določila tega člena veljajo tudi za posebne plastične
vrečke.
26. člen
(zamenjava poškodovanih ali dotrajanih zabojnikov
za komunalne odpadke)
(1) Uporabniki so dolžni poškodovane zabojnike popraviti,
dotrajane zabojnike pa nadomestiti z novimi zabojniki izvajalca
javne službe.
(2) V primeru, ko uporabnik najame zabojnik, je dolžan
uporabljati zabojnik kot dober gospodar in je odgovoren za
škodo, če uporablja zabojnik v nasprotju z njenim namenom.
Izvajalec najet zabojnik zamenja glede na iztrošenost po iz‑
teku življenjske dobe posode. V primeru odtujitve ali uničenja
zabojnika za odpadke, je uporabnik dolžan plačati izvajalcu od‑
škodnino za uničen zabojnik za odpadke v višini cene novega
zabojnika po ceniku izvajalca. Uporabnik je dolžan uporabljati
zabojnike za odpadke le za namen zbiranja komunalnih odpad‑
kov, za katerega je zabojnik tudi dobil v najem.
27. člen
(ravnanje z odpadki v primeru prireditev)
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev,
pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja prireditve
prireditveni prostor opremiti z ustreznimi zabojniki za ločeno
zbiranje odpadkov oziroma ločeno odlagati odpadke v posebne
plastične vrečke, po končani prireditvi pa najkasneje v 6 urah
poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in odpadki odpeljejo
na z izvajalcem predhodno dogovorjeno odjemno mesto, ter
o tem nemudoma obvestijo izvajalca. Izvajalec mora zbrane
odpadke odpeljati najkasneje v 24 urah po dostavi odpadkov
na dogovorjeno mesto.
28. člen
(odlaganje odpadkov v posebne vreče)
(1) Uporabniki, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti
od prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v poseb‑
ne plastične vrečke za odpadke v skladu s 4. točko prvega
odstavka 22. člena, ki so jih dolžni na dan odvoza dostaviti
na odjemno mesto. Uporabniki se morajo o takšnem načinu
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odlaganja odpadkov z izvajalcem predhodno pisno dogovoriti.
V tem primeru izvajalec uporabniku zagotovi posebne vrečke
brezplačno, uporabnik pa poravnava strošek storitve enako,
kot da bi uporabljal ustrezen zabojnik. Izvajalec je uporabniku
dolžan brezplačno zagotoviti le toliko vrečk, kot je ekvivalent
volumna 50 litrov na osebo mesečno, uporabnik pa jih prevza‑
me na sedežu izvajalca.
(2) V primeru občasnega povečanja količine odpadkov
so uporabniki le-te dolžni odložiti v posebne plastične vrečke
za odpadke v skladu s 4. točko prvega odstavka 22. člena in
jih dostaviti na odjemno mesto. Izvajalec je dolžan prevzeti le
odpadke, odložene v posebne plastične vrečke, ki jih uporabnik
kupi pri izvajalcu. Cena storitve ravnanja z odpadki s posebno
vrečko v primeru občasnega povečanja količine odpadkov je
sestavljena po istem principu kot cena za ravnanje z odpadki
za gospodinjstva s 50% pribitkom.
B. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
NA »EKO OTOKIH«
29. člen
(ločeno zbiranje odpadkov)
(1) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na »eko oto‑
kih« se izvaja na celotnem območju Občine Tržič in je obvezno
za vse uporabnike in se izvaja po programu ločenega zbiranja
odpadkov, ki ga v skladu s tem odlokom pripravi izvajalec.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na »eko oto‑
kih« poteka po vrstah odpadkov, ki jih je možno predelati ali
vrniti v ponovno uporabo.
30. člen
(ekološki otoki)
(1) Ekološki otok je prostor, kjer so nameščeni namenski
zabojniki za ločeno zbiranje posameznih ločenih frakcij. Na‑
menskimi zabojniki na »eko otokih« so:
1. zabojnik z modrim pokrovom za zbiranje papirja in
drobne lepenke, vključno z odpadno embalažo iz papirja ali le‑
penke. V zabojniku za papir se zbirajo pisarniški papir, časopisi,
revije, prospekti, papirnate vrečke, karton, lepenka, pisemski
in ovojni papir, pisma, kuverte, zvezki, knjige, embalažni papir,
zložena papirna ali kartonska embalaža;
2. zabojnik z zelenim pokrovom za zbiranje odpadne
embalaže iz stekla. V zabojniku za steklo se zbirajo vse vrste
praznih in čistih steklenic in kozarcev brez pokrovčkov;
3. zabojnik z rumenim pokrovom za zbiranje ostale odpa‑
dne embalaže iz plastike in sestavljenih materialov in odpadne
embalaže iz kovine. V zabojniku za ostalo odpadno embala‑
žo se zbirajo prazne pločevinke in konzerve, plastična folija,
plastenke, plastični kozarci, sestavljena embalaža tetrapak,
vrečke PVC.
(2) V zabojnike na »eko otokih« je prepovedano odla‑
gati:
– v zabojnik za papir: tetrapak embalažo oziroma karton‑
sko votlo embalažo tekočin, embalažo iz različnih materialov,
plastificiran in povoskan papir, celofan, tapete, folije, onesnaže‑
ni ali navlažen papir ali karton, higienski papir, plenice, lepilne
trakove, vreče za cement, apno ter druge vreče za gradbeni
material, vreče od krmil;
– v zabojnik za steklo: okensko ravno steklo, ogleda‑
la, svinčevo steklo, armirano steklo, svinčevo steklo, kristal,
žarnice, porcelan, keramiko, glinene izdelke, pločevinasti in
plastični pokrovčki;
– v zabojnik za ostalo odpadno embalažo: plastenke in
pločevinke z vsebino, papir, karton, steklo, plastično embalažo
nevarnih snovi, kosovni plastični odpadki.
(3) Stroški nabave in postavitve zabojnikov iz prejšnjega
odstavka se financirajo iz sredstev proračuna Občine Tržič.
(4) Izvajalec pravnim osebam nudi možnost najema eko‑
loškega otoka skladno s cenikom.
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(5) Zabojniki na »eko otokih« morajo biti opremljeni z
navodili, kaj vanje sodi in kaj ne, podrobneje pa o tem izvajalec
uporabnike obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja na
krajevno običajen način.
(6) Kakršnokoli odlaganje poleg zabojnikov je prepove‑
dano.
31. člen
(vzdrževanje reda in čistoče na ekoloških otokih)
Ekološke otoke je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
32. člen
(lokacije ekoloških otokov)
(1) Lokacije ekoloških otokov določi pristojni občinski or‑
gan v sodelovanju z izvajalcem in krajevno skupnostjo, v kateri
se ekološki otok namešča.
(2) Ekološki otok se praviloma namešča na javnih povr‑
šinah in drugih zemljiščih, ko so v lasti Občine Tržič, izjemoma
pa tudi na zemljiščih v lasti pravne osebe ali posameznika, če
je pridobljeno ustrezno soglasje oziroma drugače dovoljena
uporaba zemljišča za postavitev ekološkega otoka.
33. člen
(vodenje evidence ekoloških otokov)
Izvajalec je dolžan vzpostaviti in voditi evidenco o loka‑
cijah ekoloških otokov, o številu in vrsti namenskih zabojnikov
ter pogostosti odvoza.
C. LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
NA ZBIRNEM CENTRU
34. člen
(zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov)
(1) Zbirni center je posebno urejen in opremljen prostor za
prevzemanje in začasno hranjenje komunalnih odpadkov. Zbir‑
ni center za območje Občine Tržič je na vhodu na odlagališče
nenevarnih odpadkov Kovor (v nadaljevanju; zbirni center).
(2) Izvajalec je dolžan skrbeti za tekoče vzdrževanje in
čistočo zbirnega centra.
35. člen
(zbiranje odpadkov v zbirnem centru)
(1) Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom, ki so
vključeni v sistem ravnanja z odpadki na območju Občine
Tržič.
(2) Uporabnik se mora pred odložitvijo odpadkov na zbir‑
nem centru identificirati z veljavnim osebnim dokumentom in
z dokazilom, da je kot uporabnik vključen v sistem ravnanja
z odpadki na območju Občine Tržič. Dokazilo je potrdilo o
poravnanih obveznostih za storitev ravnanja z odpadki za
pretekli mesec. V primeru, da uporabnik zavrne identifikacijo,
pooblaščeni delavec odpadkov ni dolžan sprejeti.
(3) Uporabnik lahko brezplačno odda do 1 m3 komunal‑
nih odpadkov mesečno, ki se zbirajo v zbirnem centru vendar
največ 4 m3 letno. Uporabnik je dolžan po navodilih izvajalca
pripeljane odpadke razvrstiti v ustrezne zabojnike.
(4) Uporabnik lahko proti plačilu skladno s cenikom izva‑
jalca, na zbirni center odloži tudi več kot 4 m3 odpadkov letno.
(5) V zbirnem centru lahko odpadke oddajo tudi pravne
osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki, ki samostojno
opravljajo dejavnost. V tem primeru se oddaja odpadkov obra‑
čuna skladno z veljavnim cenikom izvajalca.
(6) V zbirnem centru se zbirajo naslednje vrste odpad‑
kov:
– papir in lepenka vseh oblik in velikosti, vključno z odpa‑
dno embalažo iz papirja ali lepenke,
– stekla vseh oblik in velikosti, vključno z odpadno em‑
balažo iz stekla,
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– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike in
sestavljenih materialov,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila in tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– odpadna električna in elektronska oprema,
– kosovni odpadki,
– izrabljene pnevmatike,
– gradbeni odpadki (manjše količine),
– nevarne frakcije,
– odpadki z vrtov.
(7) Kdor odloži odpadke izven zbirnega centra, jih
je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati v zbirni
center. Če tega ne stori, se o prekršku obvesti Medobčinski
inšpektorat Kranj.
36. člen
(obratovanje zbirnega centra)
(1) Režim zbiranja odpadkov v zbirnem centru določi
izvajalec.
(2) Obratovalni čas določi izvajalec. Uporabniki lahko
odpadke v zbirnem centru odložijo le v času obratovanja.
IV. ZBIRANJE NEVARNIH IN KOSOVNIH ODPADKOV
37. člen
(zbiranje nevarnih odpadkov)
(1) Na območju Občine Tržič izvajalec najmanj enkrat
letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
s posebno prilagojeno in opremljeno mobilno postajo.
(2) Zbiranje nevarnih odpadkov poteka na način in v
skladu s terminskim planom, kot ju določi izvajalec. O načinu
in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z naznanilom,
ki ga objavi na krajevno običajen način, obvestiti najmanj
14 dni pred zbiranjem.
(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko nevarne odpadke
oddajo tudi v zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov.
(4) Izvajalec mora ločeno zbrane nevarne odpadke od‑
dati pooblaščenim organizacijam, ki v nadaljevanju poskrbijo
za predelavo oziroma odstranjevanje.
(5) Uporabniki – pravne osebe, samostojni podjetniki
posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo de‑
javnost, morajo za zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
skleniti posebno pogodbo s pooblaščenim prevzemnikom
nevarnih odpadkov.
(6) Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki običaj‑
nih sredstev in pripomočkov, ki se v gospodinjstvu dnevno
uporabljajo, in njihova embalaža. Zaradi nevarnih sestavin
se ne smejo odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov.
(7) Nevarni odpadki so navedeni v Prilogi 2.
38. člen
(zbiranje kosovnih odpadkov)
(1) Na območju Občine Tržič izvajalec najmanj enkrat
letno organizira zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinj‑
stev.
(2) Zbiranje kosovnih odpadkov poteka na način in v
skladu s terminskim planom, kot ju določi izvajalec. O načinu
in terminih zbiranja mora izvajalec uporabnike z naznanilom,
ki ga objavi na krajevno običajen način, obvestiti najmanj
14 dni pred zbiranjem.
(3) Uporabnik mora z odjemnega mesta odstraniti ko‑
munalne odpadke, ki niso kosovni odpadki in jih zato izvaja‑
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lec v času odvoza ni bil dolžan odpeljati, in sicer najkasneje
naslednji dan.
V. ODVOZ ODPADKOV
39. člen
(odvoz komunalnih odpadkov)
(1) Redni odvoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov
iz individualnih zbiralnic in ločeno zbranih odpadkov z »eko
otokov« opravlja izvajalec skladno z letnim razporedom od‑
voza komunalnih odpadkov in programom ločenega zbiranja
odpadkov.
(2) Razpored oziroma program mora izvajalec objaviti
na svojih spletnih straneh oziroma na krajevno običajen
način.
(3) Izvajalec mora opravljati stalen nadzor nad »eko oto‑
ki« tako, da v primeru potreb sistematično uredi pogostejše
praznjenje zabojnikov ali pa v skladu s predhodnim soglasjem
občinskega organa na »eko otok« namesti dodatne zabojnike
oziroma poveča kapaciteto zabojnikov.
(4) Izvajalec je dolžan odpadke zbirati in odvažati na
naslednji način:
– odpadna embalaža: od 1x tedensko do trimesečno,
– biološko razgradljivi odpadki: od 1x tedensko v pole‑
tnem času (od. 1.4. do 30.9.) do 1x mesečno v zimskem času
(od 1.10. do 31.3.),
– mešani komunalni odpadki: od 1x tedensko do trime‑
sečno,
– za vse vrste ločeno zbranih odpadkov na eko otokih: 1x
tedensko oziroma po potrebi,
– kosovni odpadki: do 1x letno ter stalno zbiranje na
zbirnem centru,
– nevarni odpadki: do 1x letno ter stalno zbiranje na
zbirnem centru.
(5) Pogostost odvozov določi izvajalec na podlagi podat‑
kov iz evidenc izvajalca o prevzetih količinah in vrstah odpad‑
kov v preteklih treh letih.
(6) V zaključenih naseljih se lahko uvede manj pogost
odvoz odpadkov od splošno določenega v Občini Tržič, če 75%
vseh uporabnikov v tem naselju da svoje soglasje k temu, da
se zabojniki praznijo manj pogosto. Izvajalec začne z zbiranjem
soglasij potem, ko mu za manj pogosto pobiranje odpadkov da
pobudo najmanj 25% vseh uporabnikov v naselju. Za vse upo‑
rabnike v tem naselju se manj pogost odvoz odpadkov odrazi
v sorazmerno nižji ceni odvoza odpadkov.
(7) Pri uporabnikih, od katerih izvajalec odvaža odpadke
po pogodbi, se čas, pogostnost in način odvoza določi z med‑
sebojno pogodbo.
(8) Izvajalec odvaža komunalne odpadke samo s posebej
urejenimi komunalnimi vozili. Komunalni odpadki iz ekoloških
otokov in kosovni odpadki se odvažajo z odpadkom primernim
vozilom.
40. člen
(posebni primeri)
V primeru neopravljenega odvoza odpadkov zaradi višje
sile (sneg, obilno deževje ipd.) ali večjih ovir na dovozu k odje‑
mnemu mestu (prekopi na dovozu, parkirani avtomobili ipd.) ali
zaradi praznikov oziroma dela prostih dni, je izvajalec dolžan
opraviti odvoz najkasneje v dveh delovnih dneh po prenehanju
višje sile, po odstranitvi ovire oziroma po praznikih oziroma
dela prostih dneh.
41. člen
(sanacija divjih odlagališč)
(1) Divja odlagališča odpadkov se sanirajo v skladu z
odločbo pristojnega medobčinskega inšpektorja.
(2) Prepovedano je odlaganje odpadkov izven za to dolo‑
čenih odlagališč odpadkov oziroma za to določenih krajev.
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VI. OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
42. člen
(obdelava)
(1) Izvajalec je dolžan mešane komunalne odpadke, bi‑
ološko razgradljive odpadke in ločeno zbrane frakcije oddajati
v nadaljnjo obdelavo v skladu z regijskim konceptom ravnanja
s komunalnimi odpadki.
(2) Pogoje za izvajanje storitev obdelave mešanih komu‑
nalnih odpadkov iz 2. točke drugega odstavka 7. člena tega
odloka zagotovi Občina Tržič.
VII. ODLAGANJE OSTANKOV IN ODSTRANJEVANJE
KOMUNALNIH ODPADKOV
43. člen
(odlaganje in odstranjevanje)
(1) Ostanki komunalnih odpadkov se odlagajo v skladu z
veljavnimi predpisi in poslovnikom za obratovanje odlagališča
na odlagališče nenevarnih odpadkov Kovor (v nadaljevanju:
deponija).
(2) Pogoje za izvajanje storitev odlaganja ostankov in
odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 2. točke drugega
odstavka 7. člena tega odloka zagotovi Občina Tržič.
44. člen
(odlaganje odpadnega gradbenega materiala in jalovine)
(1) Na deponiji je poleg nenevarnih odpadkov dovoljeno
odlagati še gradbeni material in jalovino, ki se uporablja kot
prekrivni material.
(2) Na deponiji je dovoljeno odlagati tudi azbestne ce‑
mentne odpadke v skladu z veljavnimi predpisi.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
45. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec mora zagotavljati:
– redni prevzem komunalnih odpadkov,
– izredni prevzem nenevarnih odpadkov,
– tehtanje odpadkov, ki se oddajo pooblaščenim zbiral‑
cem (odpadna embalaža, ločene frakcije, nevarne frakcije),
frakcij za nadaljnjo obdelavo,
– vizualni pregled odpadkov pred stiskanjem,
– izločanje odpadkov, ki se jih ne sme odložiti,
– oddajo izločenih frakcij pooblaščenim zbiralcem oziro‑
ma predelovalcem,
– obdelavo odpadkov,
– predhodno skladiščenje pred oddajo v nadaljnjo obde‑
lavo in odlaganje,
– vodenje evidenc odpadkov,
– druge naloge v skladu s predpisi.
IX. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
46. člen
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47. člen
(sežiganje odpadkov)
Sežiganje komunalnih odpadkov je prepovedano.
X. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
48. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih
cenah storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij (primernih za pre‑
delavo),
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali
zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetim predpisom.
XI. DOLOČANJE CENE IN OBRAČUN STORITEV
JAVNE SLUŽBE
49. člen
(stroški in cena javne službe)
(1) Cena storitev javne službe se oblikuje na osnovi
upoštevanja vseh upravičenih stroškov v skladu s Pravilni‑
kom oziroma vsakokratnimi veljavnimi predpisi, zmanjšanimi
za prihodke od prodaje ločenih frakcij in prihodke iz proračuna
občine.
(2) Cena storitev javne službe se pri kalkulaciji cene in na
računih oblikuje ločeno:
1. za ceno za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
ki vključuje:
– zbiranje in odvoz odpadne embalaže,
– zbiranje in odvoz bioloških odpadkov,
– zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov,
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja naloge, ki se izvajajo v okviru obveznih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih od‑
padkov,
– odvoz preostankov po obdelavi komunalnih odpadkov
na regijsko odlagališče;
2. za ceno za odlaganje ostankov predelave ali odstranje‑
vanja komunalnih odpadkov, ki vključuje:
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih,
– odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov,
– okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov,
– finančno jamstvo za zaprtje odlagališča in izvajanje
ukrepov po zaprtju odlagališča,
– za odvoz preostankov po obdelavi komunalnih odpad‑
kov na regijsko odlagališče (če te storitve ne izvaja izvajalec
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov);
3. cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture (amortiza‑
cija, najemnina javne infrastrukture).
(3) Sklep o višini cen iz drugega odstavka tega člena
na predlog izvajalca sprejme Občinski svet Občine Tržič. Pri
oblikovanju predloga za spremembo višine cen mora izvajalec
upoštevati določila Pravilnika oziroma vsakokratnih veljavnih
predpisov, ki opredeljujejo področje oblikovanja cen storitev
zadevne javne službe.

(obveznosti uporabnikov)

50. člen

(1) Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je
obvezno za vse uporabnike.
(2) Če uporabnik ne ločuje odpadkov ali ravna v naspro‑
tju z navodili za odlaganje lahko izvajalec uporabniku izreče
opozorilo, ob tem pa je dolžan povzročitelja primerno obvestiti
o pravilnem ravnanju z odpadki.

(obračun storitev javne službe)
Uporabnikom se storitev javne službe obračuna mesečno
v skladu s Pravilnikom, in sicer:
– za stanovanjske površine se storitev javne službe obra‑
čuna glede na število oseb v gospodinjstvu, pogostost odvoza
in velikosti zabojnika.
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– za počitniške hišice, v katerih ni stalno prijavljenih
oseb, se storitev javne službe obračuna glede na število
oseb v gospodinjstvu, pogostost odvoza in velikosti zabojni‑
ka tako, da se šteje, da ima to gospodinjstvo 2 osebi ter da je
število odvozov enako, kot je predvidena dinamika pobiranja
odpadkov v kraju, kjer se ta počitniški objekt ali počitniška
hišica nahaja;
– za poslovne objekte in druge površine, ki niso sta‑
novanjske se storitev javne službe obračuna glede na veli‑
kost uporabne tlorisne površine, ki je prijavljena za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ali po številu
odpeljanih kontejnerjev.
– za javne površine se storitev javne službe obračuna
glede na število in velikost izpraznjenih zabojnikov za od‑
padke.
51. člen
(obveznost plačila)
(1) Stroške storitev javne službe so dolžni plačevati vsi
uporabniki, za katere je organizirana storitev javne službe.
V primeru, da v večstanovanjskih objektih več uporabnikov
skupaj uporablja isti zabojnik, se strošek storitve odvoza
razdeli na število uporabnikov.
(2) Obveznost plačila storitev javne službe nastane za
uporabnike z dnem, ko začne izvajalec opravljati storitve
na njihovem območju ali ko uporabniki pričnejo uporabljati
stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore.
(3) V primeru dokazane odsotnosti, daljše od šest me‑
secev (službeno potovanje, delo v tujini, bolnišnično zdra‑
vljenje in podobno), se uporabniku storitve javne službe
ravnanje odpadki za obdobje odsotnosti ne zaračunava. V
takih primerih mora upravičenec svoji vlogi za oprostitev pla‑
čila priložiti uradni dokument, iz katerega je razviden vzrok
ter trajanje odsotnosti. Po poteku časa trajanja odsotnosti,
kot jo določa uradni dokument, izvajalec ponovno začne
zaračunavati storitev javne službe.
52. člen
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Lastniki, ki oddajo v najem stanovanjske ali druge prosto‑
re, so dolžni določiti, kdo bo plačnik storitev ravnanja z odpadki,
in ob prijavi ali spremembi najemnika o tem takoj obvestiti iz‑
vajalca komunalnih storitev. Če tega ne storijo, stroški odvoza
komunalnih odpadkov do dne, ko izvajalec prejme obvestilo,
bremenijo lastnika nepremičnine.
XII. NADZOR
55. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Med‑
občinski inšpektorat Kranj, če zakon ne določa drugače.
(2) Komunalni nadzornik izvajalca in pooblaščen delavci
izvajalca izvajajo nadzor ustreznosti vsebin namenskih zaboj‑
nikov in posebnih plastičnih vrečk.
(3) V primeru, ko zavezanec ne izvrši odločbe, izdane na
podlagi prvega odstavka tega člena, v roku, določenem v od‑
ločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe
na stroške zavezanca.
(4) Izvajalec je dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z
odpadki v skladu s tem odlokom.
(5) V primeru neupoštevanja določil tega odloka, lahko
izvajalec uporabniku izreče opozorilo, o nadaljnjih kršitvah pa
obvesti Medobčinski inšpektorat Kranj.
(6) V sporu med uporabnikom – pogodbenim partnerjem,
ki je zavezanec za poročanje o ravnanju z odpadki Ministrstvu
za okolje in prostor, in izvajalcem o tem, v katero klasifikacijsko
skupino uvrstiti določen odpadek, na zahtevo izvajalca in na
podlagi predložene analize odpadka s strani uporabnika, odloči
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja.
XIII. DOLOČBE O SANKCIJAH

(spremembe podatkov, ki vplivajo na obračun)

56. člen
(kršitve izvajalca)

53. člen
(1) Če uporabnik v roku 30 dni od nastale spremembe
izvajalcu ne sporoči potrebnih podatkov za obračun ravnanja
z odpadki, ima izvajalec pravico pridobiti podatke iz uradnih
evidenc.
(2) Izvajalec mora najmanj enkrat letno obnavljati po‑
datke o številu uporabnikov na posameznem naslovu. Podat‑
ke o uporabnikih (gospodinjstvih in številu njihovih članov) je
izvajalcu dolžan posredovati pristojen občinski organ.
(3) V primeru, da izvajalec ne more pridobiti podatkov
na način iz prejšnjega odstavka, se za obračun storitve javne
službe upošteva naslednja ocena števila uporabnikov na
posameznem naslovu:
– za stanovanje: štiri osebe,
– za hiše: šest oseb,
– za gradbišča z določenim številom zaposlenih se
upošteva le-te.
(4) Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko
izvajalec določi tudi izvedenca. Stroški v zvezi s pridobiva‑
njem podatkov in stroški izvedenskega mnenja bremenijo
uporabnika.

6957

(določitev plačnika storitev ravnanja z odpadki)

(1) Uporabniki so dolžni izvajalcu posredovati točne
podatke o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev
javne službe (ime in naslov, dejavnost, število oseb, velikost
zabojnika) ter izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah
teh podatkov.
(2) Za evidenco podatkov o vrsti in prostornini zabojni‑
ka za odpadke ter njihovi lokaciji skrbi izvajalec.
(pridobivanje podatkov, ki vplivajo na obračun)

Stran

(1) Z globo 1.000 EUR se za prekršek sankcionira izva‑
jalec če:
1. onesnaži prostor ali odjemno mesto (21. člen),
2. ne odpelje odpadke v določenem času (27. člen),
3. ne čisti in ne vzdržuje ekoloških otokov (31. člen),
4. ne vodi evidence ekoloških otokov (33. člen),
5. ne čisti in ne vzdržuje zbirnega centra za ločeno zbira‑
nje odpadkov (34. člen),
6. ne organizira enkrat letno zbiranja nevarnih odpadkov
(37. člen),
7. ne organizira enkrat letno zbiranja kosovnih odpadkov
(38. člen),
8. ne opravlja stalnega nadzora nad ekološkimi otoki in
ne uredi pogostejšega praznjenja zabojnikov, če bi to moral
storiti (39. člen),
9. ne vrši minimalnega števila odvozov odpadkov
(39. člen),
10. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasne‑
je v dveh delovnih dneh po prenehanju ovire ali višje sile
(40. člen).
(2) Z globo 500 EUR se sankcionira odgovorna oseba
izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
57. člen
(kršitve uporabnikov)
(1) Z globo 1.500 EUR se za prekršek sankcionira upo‑
rabnik – pravna oseba:
1. če se ne vključi v sistem ravnanja s komunalnimi od‑
padki (6. člen),
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2. če odpadkov ne zbira ločeno (11. člen),
3. če ne omogoči neoviranega dostopa do odjemnega
mesta (18. člen),
4. če ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov
(24. člen),
5. če kot pravna oseba, samostojni podjetnik ali posa‑
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost ne sklene posebne
pogodbe s pooblaščenim prevzemnikom nevarnih odpadkov za
zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov (37. člen),
6. če odloži odpadke izven za to določenih odlagališč
oziroma za to določenih krajev (41. člen),
7. če ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki vplivajo
na pravilen obračun ravnanja z odpadki, ter spremembah teh
podatkov (52. člen).
(2) Z globo 400 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega
člena.
(3) Z globo 1.000 EUR se sankcionira uporabnik – sa‑
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
(4) Z globo 400 EUR se sankcionira uporabnik – posame‑
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
58. člen
(kršitve uporabnikov)
(1) Z globo 300 EUR se za prekršek sankcionira uporab‑
nik – pravna oseba:
1. če kot povzročitelj začasne ovire na dovozu k odjemnim
mestom ne zagotovi ustreznega zbiranja odpadkov na zača‑
snem odjemnem mestu (20. člen),
2. če ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta ali ne
skrbi za to, da so pokrovi zabojnikov zaprti (21. člen),
3. če po opustitvi začasnih odjemnih mest le-teh takoj ne
sanira in očisti (15. člen),
4. če ne odlaga komunalnih odpadkov na zbirnih mestih
ter v predpisane zabojnike za odpadke ali posebne plastične
vrečke (22. člen),
5. če brska po zabojnikih in razmetava odpadke iz zaboj‑
nika (21. člen),
6. če po izpraznitvi zabojnika za odpadke le-te isti dan ne
vrne na zbirno mesto (16. člen),
7. če odlaga prepovedane odpadke v posode za komu‑
nalne odpadke (25. člen),
8. če dotrajane posode za odpadke ne nadomesti z no‑
vimi (26. člen),
9. če ne odlaga ločeno zbranih odpadkov v namen‑
ske zabojnike na »eko otokih« skladno z navodili izvajalca
(30. člen),
10. če ne odloži ločeno zbranih odpadkov na zbirnih cen‑
trih za ločeno zbiranje odpadkov po navodilih izvajalca ali če
jih odloži izven zbirnega centra (35. člen),
11. če kljub pisnemu opozorilu izvajalca ne ločuje odpad‑
kov ali ravna v nasprotju z navodili za odlaganje (46. člen),
12. če sežiga komunalne odpadke v nasprotju z določili
odloka (47. člen).
(2) Z globo 100 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega
člena.
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(3) Z globo 300 EUR se sankcionira uporabnik – samostoj‑
ni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 100 EUR se sankcionira uporabnik – posame‑
znik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
59. člen
(kršitve organizatorjev prireditev)
(1) Z globo 800 EUR se za prekršek sankcionira tudi
organizator kulturnih, športnih in drugih prireditev na prostem,
če ne poskrbi za odpadke in ne poskrbi za čiščenje prostora po
končani prireditvi ter odvoz odpadkov (27. člen).
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek prejšnjega odstavka
tega člena sankcionira odgovorna oseba organizatorja.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
(1) Pristojni občinski organi Občine Tržič po uveljavitvi
tega odloka sprejmejo vse potrebne akte za podelitev koncesije
iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Prvi odstavek 7. člena tega odloka se začne upora‑
bljati, ko Občina Tržič s koncesijskim aktom in koncesijsko
pogodbo koncesionarju podeli koncesijo, dotlej pa je izvajalec
javne službe v skladu z drugim odstavkom 34. člena Odloka o
ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.« (Uradni list RS,
št. 21/09) podjetje Komunala Tržič d.o.o.
61. člen
(1) Gospodarski javni službi iz tretje in četrte alineje
1. člena tega odloka se v celoti pričnejo izvajati, ko bodo za to
izpolnjeni pogoji.
(2) Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov po 10. členu
tega odloka se uvede v roku 1 leta od začetka veljavnosti tega
odloka.
(3) Tretji do sedmi odstavek 25. člena tega odloka (zara‑
čunavanje dodatka za vrsto odpadka z nazivom »odpadki brez
izvajanja ločevanja«) se začne uporabljati po preteku 6 mesecev
od uvedbe ločenega zbiranja komunalnih odpadkov iz 10. člena
tega odloka. Izvajalec prvih 6 mesecev od uvedbe ločenega
zbiranja komunalnih odpadkov uporabnike, ki ravnajo v nasprotju
s tem odlokom pisno opozarja na nepravilno ravnanje.
62. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič (Uradni list RS,
št. 10/00, 49/01, 103/01 in 23/08).
63. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-075/2009
Tržič, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Priloga

Št.

47 / 11. 6. 2010 /

Stran

6959

Stran

6960 /

Št.

47 / 11. 6. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2436.

47 / 11. 6. 2010 /

Stran

6961

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2010

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07, 64/08, 120/08 in 21/09), 3. in
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s
spremembami) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič
na 29. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Tržič za leto 2010
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2010 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2010 se določa v nasle‑
dnjih zneskih:
V EUR
Proračun
za leto 2010
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina

70

71

72

73

74

Podsku‑
pina
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

25.842.065

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

16.735.712

*

DAVČNI PRIHODKI

9.601.609

700

Davki na dohodek in dobiček

7.984.509

703

Davki na premoženje

1.137.100

704

Domači davki na blago in storitve

706

Drugi davki

*

NEDAVČNI PRIHODKI

7.134.103

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

4.106.973

711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

29.400

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

30.030

714

Drugi nedavčni prihodki

*

KAPITALSKI PRIHODKI

891.402

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

392.946

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

*

PREJETE DONACIJE

730

Prejete donacije iz domačih virov

731

Prejete donacije iz tujine

*

TRANSFERNI PRIHODKI

8.159.451

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

3.382.038

741

Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU

4.777.413

480.000
0

4.000

2.963.700

0
498.456
55.500
500
55.000
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V EUR
Proračun
za leto 2010

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40

41

42

43

30.053.410

*

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

786.229

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

124.847

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 transferi

414

Tekoči transferi v tujino

*

INVESTICIJSKI ODHODKI

15.891.201

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

15.891.201

*

INVESTICIJSKI TRANSFERI

430

Investicijski transferi

431

Investicijski transferi pravnim in f. osebam, ki niso prorač. uporab.

432

Investicijski transferi proačunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

6.097.697

4.988.179
23.842
174.600
4.262.077
33.600
1.210.203
444.172
2.574.102
0

3.802.435
0
3.661.232
141.203
–4.211.345

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV. 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

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

44

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

*

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

2.900.000

*

ZADOLŽEVANJE

2.900.000

500

Domače zadolževanje

2.900.000
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Proračun
za leto 2010
55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.000.000

*

ODPLAČILA DOLGA

1.000.000

550

Odplačila domačega dolga

1.000.000

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

–2.311.345
1.900.000

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

4.211.345

Predvideno stanje sredstev na računih konec leta 2009

2.331.002 EUR

Koriščenje sredstev, ki so ostala na računih, v letu 2010

2.311.345 EUR

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.«
2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Besedilo 10. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za
leto 2010 se spremeni, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do
višine 1.900.000,00 evrov.
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2010 je
možno na način in v skladu z določili Zakona o javnih financah
in Zakona o financiranju občin, do višine, ki je opredeljena v
splošnem delu proračuna in za investicije, ki so navedene v
obrazložitvah posebnega dela proračuna.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na na‑
čin, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.«

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik
I
Občina Vojnik daje soglasje k ceni socialno varstvene sto‑
ritve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve
Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 17,51 €
na uro in 19,17 € na uro na dan praznika oziroma nedelje.
II
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine
Vojnik znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve
pomoči na domu 3,70 €.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2010.
Št. 032-0007/2010-5
Vojnik, dne 4. junija 2010

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-1-0146/2009-51
Tržič, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

VOJNIK
2437.

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Vojnik

Na podlagi določil 43., 99. in tretjega odstavka 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni list RS,
št. 3/07, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US: U-I11/07-45), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06 in 8/07) in 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni
list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na
31. seji dne 31. 5. 2010 sprejel

ZAGORJE OB SAVI
2438.

Odlok o območjih krajevnih skupnosti Občine
Zagorje ob Savi

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 2., 16. in 67. člena Sta‑
tuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB)
ter 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na seji dne 31. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o območjih krajevnih skupnosti Občine
Zagorje ob Savi
1. člen
Območja krajevnih skupnosti so določena z občinsko mejo,
z mejo med katastrskimi občinami ter mejo med parcelami.
2. člen
V Občini Zagorje ob Savi je 13 krajevnih skupnosti. Kra‑
jevne skupnosti obsegajo naslednja območja:
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1. Krajevna skupnost (KS) Jože Marn
Krajevna skupnost Jože Marn obsega del k.o. Zagorje, del
k.o. Zagorje – mesto, del k.o. Loke pri Zagorju.
V Krajevno skupnost Jože Marn so vključena naselja
Dolenja vas, Družina in Konjšica – del ter deli naselij Ravenska
vas, Zagorje ob Savi in Šklendrovec.
Krajevna skupnost Jože Marn meji:
– na jugu ob reki Savi na Občino Trbovlje in Občino Litija,
– na zahodu na KS Kisovec – Loke, kjer poteka meja
najprej po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Šentlambert,
naprej med parcelami k.o. Loke pri Zagorju, tako da spadajo
pod KS Jože Marn parcele številka 692, 687, 686, 683, 668
in 669,
– na severozahodu na KS Rudnik – Toplice, kjer poteka
meja sprva v k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS
Jože Marn parcele številka 668 in 669, naprej po meji med k.o.
Zagorje in k.o. Loke pri Zagorju, nadaljuje se v k.o. Zagorje
tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 425 – del,
424 – del, 426, 422 – del, 427/1 – del, 394 – del, 375/1, naprej
po meji med k.o. Zagorje in k.o. Zagorje – mesto, nato v k.o.
Zagorje – mesto tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele
številka 1105/2, 1116 – del, 1104 – del, 1106, 1102/2 – del,
1151/2, 1151/1 – del, 1150/1, 1150/2, 1162, 1892/6, 1892/14 –
del, 1892/15 – del, 1892/13 – del, 1898/1 – del, naprej v k.o.
Zagorje tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka
263/5, 263/6, 263/7 – del, 250/10, 250/6, 249/20, 247 – del,
248/1 – del, 246/2, 241/3, naprej v k.o. Potoška vas tako, da
spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 88 – del, 1027 – del
in 89/1 – del,
– na severovzhodu na KS Franc Farčnik, kjer poteka
meja tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 89/1
– del, k.o. Potoška vas, parcele številka 239/1, 239/2, 238/1,
240/1, 237, 203, 236, 235/1 – del, 234/1, 212/1, 209/1, 210/6,
1462/3, 13/4, k.o. Zagorje, naprej poteka meja v k.o. Zagorje
– mesto tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka
689/2, 688/2, 676/7, 691/1, 1900/4 – del, 1499/2, 1499/1, 1496,
1502, 1503, 1506/1, 1506/2, 1507, 1515, 1514, 1590/1, 1589/2,
1584/1, 1583/4, 1583/5, 1525/2, 1583/2, 1893/1 – del, nadaljuje
se v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele
številka 150/5, 1137/5, 1134/3, 1134/2, 1133, 1152/1, 1130 in
– na vzhodu meji KS Jože Marn na KS Ravenska vas
tako, da spadajo pod KS Jože Marn parcele številka 1481/1 –
del, 138/1, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128,
127/1, 678/2, 677/2, 676/2, 674/2, 667/2, 669/1, 668/2, 664/1,
776/1, 765/2, 764, 763, 1506/1, k.o. Zagorje.
2. Krajevna skupnost Rudnik – Toplice
Krajevna skupnost Rudnik – Toplice obsega del k.o. Za‑
gorje, del k.o. Zagorje – mesto, del k.o. Loke pri Zagorju in del
k.o. Potoška vas.
V Krajevno skupnost Rudnik – Toplice so vključeni deli
naselij Zagorje ob Savi, Podkraj pri Zagorju, Vine, Vrh in Loke
pri Zagorju.
Krajevna skupnost Rudnik – Toplice meji:
– na zahodu na KS Kisovec – Loke, kjer poteka meja v
k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS Rudnik – Toplice
parcele številka 667, 664, 665, 663, 634, 639, 638, 658, 654/2,
656, 541/1, 591, 592, 589, 559, 557, 556, 544, 545, nadaljuje
se po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Šentlambert, nato v
k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS Rudnik – Toplice
parcele številka 365, 366, 760/3 – del, 364/2 – del, 363, 371 –
del, 377 – del, 379 – del, 381/2 – del, 524 – del, 527/1 – del,
533 – del, 538, 537 – del, 480/1, 481, 480/3 – del, 478, 757 –
del, 477, 474, 760/3 – del, 490/2 – del, 468/2 – del, 467 – del,
465, 437/1 – del, 434/1, 438/1 – del, 434/2 – del, 428/1 – del,
755 – del, 427/1 – del, 427/3, 425/2 – del, 424/2 – del, 424/1,
423/2, 422/6, 422/1 – del, 777/1 – del, 422/5 – del, 423/1,
770/11 – del, 738/3 – del, 29/8, 29/7, 29/2, naprej po meji med
k.o. Potoška vas in k.o. Loke pri Zagorju, nato po meji med k.o.
Potoška vas in k.o. Kotredež,
– na severu na KS Kotredež, kjer poteka meja najprej
po meji med k.o. Potoška vas in k.o. Kotredež, nadaljuje se
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v k.o. Potoška vas tako, da spadajo pod KS Rudnik – Toplice
parcele številka 62 – del, 63 – del, 64 – del, 56/2 – del, 1028,
1027 – del, 80 – del, 81,
– na vzhodu proti KS Franc Farčnik tako, da spada pod
KS Rudnik – Toplice parcela številka 1027 – del, k.o. Potoška
vas in
– na jugovzhodu proti KS Jože Marn tako, da spadajo pod
KS Rudnik – Toplice parcele številka 1027 – del, 88 – del, 86,
k.o. Potoška vas, naprej poteka meja v k.o. Zagorje tako, da
spadajo pod KS Rudnik – Toplice parcele številka 248/1 – del,
247 – del, 267/1, 263/8, 263/4, 263/3, 263/2, 263/7 – del, 265/1,
265/2 k.o. Zagorje, nadaljuje se v k.o. Zagorje – mesto tako, da
spadajo pod KS Rudnik – Toplice parcele številka 279/2, 279/3,
1898/1 – del, 280/5, 1892/13 – del, 243/34, 1892/15 – del,
1892/14 – del, 1161, 1157/2, 1156, 1151/1 – del, 1155, 1153,
1102/2 – del, 1104 – del, 1116 – del, nato po meji med k.o.
Zagorje – mesto in k.o. Zagorje, naprej v k.o. Zagorje tako, da
spadajo pod KS Rudnik – Toplice parcele številka 375/36, 394
– del, 427/1 – del, 422 – del, 421/1, 424 – del, 425 – del, 423,
naprej po meji med k.o. Zagorje in k.o. Loke pri Zagorju.
3. Krajevna skupnost Podkum
Krajevna skupnost Podkum obsega k.o. Podkum in večji
del k.o. Rodež.
V Krajevno skupnost Podkum so vključena naselja: Bo‑
rovak pri Podkumu, Gorenja vas, Mali Kum, Osredek, Padež,
Podkum, Rodež, Rtiče, Šklendrovec – del, Sopota.
Krajevna skupnost Podkum meji:
– na jugu in zahodu na Občino Litija,
– na severu in severovzhodu na Občino Trbovlje in
– na jugovzhodu na Občino Radeče.
4. Krajevna skupnost Ravenska vas
Krajevna skupnost Ravenska vas obsega del k.o. Zagorje
in manjši del k.o. Potoška vas.
V Krajevno skupnost Ravenska vas sta vključena dela
naselij Prapreče – del in Ravenska vas.
Krajevna skupnost Ravenska vas meji:
– na jugozahodu na KS Jože Marn, kjer poteka meja v
k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Ravenska vas parcele
številka 757/1, 757/2, 762, 749, 747/1, 745/1, 741, 740, 737,
667/3, 668/1, 667/1, 674/1, 676/1, 677/1, 678/1, 681/3, 681/2,
689, 1481/1 – del, 1155/5,
– na severozahodu na KS Franc Farčnik, kjer poteka meja
v k.o. Zagorje tako, da spadajo pod KS Ravenska vas parcele
številka 1155/4 – del, 1155/1 – del, 1155/3 – del, 1157 – del,
1125/1, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1196/2, 1196/1,
1199/2, 1201/1, 1496/2, 1202, 1203, 1205, 1206, 1232/1, 1217,
1218, 1501/1, 1394/1, 1395/1, 1395/4, 1397/1, nadaljuje se v
k.o. Potoška vas tako, da spadajo pod KS Ravenska vas par‑
cele številka 374/2, 377, 375/2 – del, 375/1 – del, 374/1, 388/1,
392, 393, 388/2, 386, 1058/2, 1058/4, 1058/3, 984/1,
– na severu na KS Kotredež, kjer poteka meja v k.o.
Potoška vas tako, da spada pod KS Ravenska vas parcela
številka 1069/1 – del in
– na vzhodu na Občino Trbovlje.
5. Krajevna skupnost Franc Farčnik
Krajevna skupnost Franc Farčnik obsega del k.o. Zagorje
– mesto, del k.o. Zagorje in del k.o. Potoška vas.
V Krajevno skupnost Franc Farčnik sta vključena dela na‑
selij Potoška vas in Zagorje ob Savi in naselje Selo pri Zagorju.
Krajevna skupnost Franc Farčnik meji:
– na jugozahodu in zahodu na KS Jože Marn tako, da
spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka 1481/5, 1153/1,
1569, 1570, 1572, 1573, 1574/5, 1575/1, 1575/2, 1581, 1582,
1893/1 – del, 1525/1, 1900/4 – del, 683, 684/1, 684/3, 691/2,
676/43, 676/41, 676/18, 688/1, 689/1, k.o. Zagorje – mesto,
parcele številka 13/1, 210/2, 1462/1, 210/2, 209/2, 212/6,
234/2, 235/1 – del, 204/1, 1462/1, k.o. Zagorje in parcela šte‑
vilka 89/1, k.o. Potoška vas,
– na severozahodu na KS Rudnik – Toplice, kjer poteka
meja v k.o. Potoška vas tako, da spadajo pod KS Franc Farčnik
parcele številka 89/1 – del, 1027 – del in 89/3,

Uradni list Republike Slovenije
– na severu na KS Kotredež, kjer poteka meja v k.o. Poto‑
ška vas tako, da spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka
89/3, 89/2, 96, 97/1, 108/1 – del, 143/1, 143/2, 109, 111/1,
141/3 – del, 141/4, 138/2, 1030/2, 137/3, 137/2, 134/5, 134/7,
134/8, 1031/3 – del, nadaljuje se v k.o. Zagorje – mesto tako,
da spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka 1900/4 – del,
1893/1, 282, 281, naprej v k.o. Potoška vas tako, da spada pod
KS Franc Farčnik parcela številka 1069/1 – del in
– na vzhodu in jugu na KS Ravenska vas tako, da spadajo
pod KS Franc Farčnik parcele številka 403/2, 398/1, 397/1,
396, 389, 390, 391, 394, 395/1, 372/2, 373/2, 282/2, 375/1 –
del, 375/2 – del, 376, k.o. Potoška vas, nato v k.o. Zagorje tako,
da spadajo pod KS Franc Farčnik parcele številka 1338, 1333,
1334, 1396, 1335/1, 1345, 1347/2, 1347/1, 1350/2, 1350/1,
1222, 1229/1, 1501/2, 1230, 1231, 1233, 1246, 1177, 1183,
1497, 1201/3, 1199/1, 1496/3, 1125/6, 1496/4, 1155/3, 1157 –
del, 1155/1 – del in 1155/4 – del.
6. Krajevna skupnost Kisovec – Loke
Krajevna skupnost Kisovec – Loke obsega del k.o. Kotre‑
dež, manjši del k.o. Ržiše, večji del k.o. Loke pri Zagorju, del
k.o. Šemnik, del k.o. Šentlambert.
V Krajevno skupnost Kisovec – Loke so vključena naselja
Kisovec, Spodnji Šemnik, Strahovlje in deli naselij Čolnišče,
Jablana, Loke pri Zagorju, Podkraj pri Zagorju, Vrh in Zavine.
Krajevna skupnost Kisovec – Loke meji:
– na jugu ob reki Savi na Občino Litija,
– na jugozahodu na KS Šentlambert, kjer poteka meja
v k.o. Šentlambert tako, da spadajo pod KS Kisovec – Loke
parcele številka 2851 – del, 1740/12 – del, 1669, 1668 – del,
1701/2 – del, 2805 – del, 1702/1 – del, 2837, 1486/3, 1486/2,
1486/1, 1483/1, 1483/3 – del, 1483/2 – del, 1483/5 – del, 1460,
1458, 1455, 1448, 1445, 1443/1, 1440/1, 1386/1, 2763/1 – del,
1385/3, 1385/1, nadaljuje se po meji med k.o. Loke pri Zagorju
in k.o. Šentlambert, nato po meji med k.o. Loke pri Zagorju in
k.o. Šemnik, naprej v k.o. Šemnik tako, da spadajo pod KS
Kisovec – Loke parcele številka 376/1, 375, 366, 358, 357,
346, 339, naprej po meji med k.o. Šemnik in k.o. Šentlambert,
nadaljuje se v k.o. Šemnik tako, da spada pod KS Kisovec –
Loke parcela številka 315/2,
– na severozahodu na KS Izlake, kjer poteka meja tako,
da spadajo pod KS Kisovec – Loke parcele številka 315/2,
315/3, 315/1, 317, 318, 320, 319, 321, 323, 119 – del, 529/1
– del, 16 – del, 17 – del, 22 – del, 24/1 – del, 530 – del, 41/2,
41/1, 42/2 – del, 470 – del, 531 – del, 469/2, 525/2, 525/3, 474,
495/2 – del, 481/7 – del, 481/1, 481/2, 484/1 – del, 486 – del,
k.o. Šemnik, naprej po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o.
Šemnik, nadaljuje se po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o.
Ržiše, nato po meji med k.o. Kotredež in k.o. Ržiše, naprej v
k.o. Ržiše tako, da spadajo pod KS Kisovec – Loke parcele
številka 545, 546, 544/2 in 534,
– na severu na KS Čemšenik tako, da spadajo pod KS
Kisovec – Loke parcele številka 534, 134, 976 – del, 133, 966,
131, 962 – del, 118/1, 117, 116, 115, k.o. Ržiše in nadaljuje po
meji med k.o. Kotredež in k.o. Ržiše,
– na severovzhodu na KS Kotredež tako, da spadajo pod
KS Kisovec – Loke parcele številka 1434/2, 1433, 1432, 1431,
1424/1, 1429, 1428, 1426, 1346, 1349, 1340, 1328, 1327/1,
1500 – del, 1321, 1209, 1213, 1499 – del, 1212, 1293, 1294,
1295, 1304, k.o. Kotredež,
– na vzhodu na KS Rudnik – Toplice, kjer poteka meja
sprva po meji med k.o. Loke pri Zagorju in k.o. Potoška vas,
nadaljuje se v k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS
Kisovec – Loke parcele številka 29/6, 38/3, 37/10, 738/3 – del,
770/11 – del, 422/4, 422/5 – del, 777/1 – del, 422/1 – del, 427/1,
425/1, 424/2 – del, 425/2 – del, 427/1, 755 – del, 428/1 – del,
434/2 – del, 434/1, 438/1 – del, 437/1 – del, 436/2, 467 – del,
468/2 – del, 490/2 – del, 490/1, 757 – del, 489, 480/3 – del,
760/3 – del, 537 – del, 535/1, 534, 533 – del, 527/1 – del, 524
– del, 381/2 – del, 379 – del, 377 – del, 371 – del, 361, 364/2,
naprej po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Loke pri Zagorju,
nato v k.o. Loke pri Zagorju tako, da spadajo pod KS Kisovec –
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Loke parcele številka 761/1, 594, 595, 596, 761/2, 652, 654/1,
647, 646, 640, 633, 627, 617 in
– na jugovzhodu na KS Jože Marn tako, da spadajo pod
KS Kisovec – Loke parcele številka 617, 615, 612, 609, 608,
607, 684, 685, 606/1, 688, 689, k.o. Loke pri Zagorju, meja se
nadaljuje po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Loke pri Zagorju
do reke Save.
7. Krajevna skupnost Kotredež
Krajevna skupnost Kotredež obsega večji del k.o. Kotre‑
dež, del k.o. Potoška vas.
V Krajevno skupnost Kotredež sta vključeni naselji Kotre‑
dež in Rove in deli naselij Potoška vas, Prapreče – del, Vine
in Zavine.
Krajevna skupnost Kotredež meji:
– na jugovzhodu na KS Ravenska vas tako, da spadajo
pod KS Kotredež parcele številka 982/1, 980, 981, 979/1,
979/3, 977/4, k.o. Potoška vas,
– na jugu na KS Franc Farčnik tako, da spadajo pod KS
Kotredež parcele številka 1058/1, 403/3, 402/6, 402/3, 404/10,
404/6, 401/1, 400/2, 399/2, 398/2, 397/2, 395/2, 372/1, 373/1,
282/1, 274/1, 275, 276/2, 277/1, 261/1, 245/1, 1074, 245/3,
k.o. Potoška vas, meja se nadaljuje po meji med k.o. Potoška
vas in k.o. Zagorje – mesto, naprej v k.o. Potoška vas tako,
da spadajo pod KS Kotredež parcele številka 1031/3, 133/1,
134/1, 137/1, 1030/1, 138/1, 141/3 – del, 140, 142/1, 144/3,
144/1, 107, 108/1 – del, 98, 99, 79/1,
– na jugozahodu na KS Rudnik – Toplice tako, da spadajo
pod KS Kotredež parcele številka 79/1, 80 – del, 75, 54, 55,
56/2 – del, 64 – del, 63 – del, 62 – del, k.o. Potoška vas in se
nadaljuje po meji med k.o. Kotredež in k.o. Potoška vas,
– na zahodu na KS Kisovec – Loke tako, da spadajo pod
KS Kotredež parcele številka 1303, 1299, 1298, 1297, 1296,
1292, 1215, 1499 – del, 1214, 1204/1, 1500 – del, 1205, 1208,
1322, 1324, 1344, 1146, 1141, 1137, k.o. Kotredež,
– na severozahodu na KS Čemšenik, kjer poteka meja
po meji med k.o. Kotredež in k.o. Ržiše, naprej v k.o. Kotredež
tako, da spadajo pod KS Kotredež parcele številka 1507/7,
947, 948 in 949 in
– na severu in vzhodu na Občino Trbovlje.
8. Krajevna skupnost Čemšenik
Krajevna skupnost Čemšenik obsega večji del k.o. Čem‑
šenik, k.o. Jesenovo in večji del k.o. Brezje, k.o. Vrhe II in del
k.o. Kotredež.
V Krajevno skupnost Čemšenik so vključena naselja Čem‑
šenik, Dobrljevo, Jesenovo, Razbor pri Čemšeniku, Ržiše, Vrhe
– del, Znojile, Brezje in dela naselij Zabreznik in Orehovica.
Krajevna skupnost Čemšenik meji:
– na jugovzhodu na KS Kotredež tako, da spadata pod
KS Čemšenik parceli številka 945 in 946, meja se nadaljuje po
meji med k.o. Ržiše in k.o. Kotredež,
– na jugu na KS Kisovec – Loke tako, da spadajo pod KS
Čemšenik parcele številka 114, 106/2, 105/3, 962 – del, 976 –
del, 965, 139, 138, 135, k.o. Ržiše,
– na jugozahodu na KS Izlake tako, da spadajo pod KS
Čemšenik parcele številka 135, 517/1, 514, 976 – del, 515/2,
509, 158, 160, 159, 274, 269, 406, 405, 347, 346/1, 345/1,
344, 343, 298, 299, 969 – del, 297, 302, 240, k.o. Ržiše, naprej
po meji med k.o. Čemšenik in k.o. Ržiše, meja se nadaljuje
v k.o. Čemšenik tako, da spadajo pod KS Čemšenik parcele
številka 236/4, 235/1, k.o. Čemšenik, nato v k.o. Brezje tako,
da spadajo pod KS Čemšenik parcele številka 344/56, 344/31,
344/57, 344/29 – del, 325 – del, 327/2 – del, 327/1 – del, 329/2
– del, 344/58, 344/28, 339 – del, 342 – del, naprej po meji med
k.o. Brezje in k.o. Ržiše, naprej v k.o. Brezje tako, da spadajo
pod KS Čemšenik parcele številka 355/3, 511/2 – del, 422/16,
422/15, 422/13, 422/9, 422/8, 422/5, 422/2, 422/17, 420/2,
420/1, 513 – del, 419, 512, 469, 470/1, 470/2, 466/1,
– na severozahodu na KS Šentgotard po meji med k.o.
Brezje in k.o. Hrastnik pri Trojanah,
– na severu na Občini Vransko in Tabor in
– na vzhodu na Občino Trbovlje.
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9. Krajevna skupnost Šentgotard
Krajevna skupnost Šentgotard obsega k.o. Hrastnik pri
Trojanah in manjši del k.o. Izlake.
V Krajevno skupnost Šentgotard so vključena naselja
Blodnik, Hrastnik pri Trojanah, Jelenk, Jelševica, Polšina in
Šentgotard.
Krajevna skupnost Šentgotard meji:
– na jugu na KS Izlake tako, da spadajo pod KS Šent‑
gotard parcele številka 12/1, 10, 698/2 – del, 11, 701 – del, 6,
k.o. Izlake in parcela številka 190/5, k.o. Hrastnik pri Trojanah,
meja se nadaljuje po meji med k.o. Hrastnik pri Trojanah in
k.o. Kolovrat,
– na jugozahodu na KS Mlinše – Kolovrat, kjer poteka
meja po meji med k.o. Hrastnik pri Trojanah in k.o. Kolovrat,
– na zahodu na Občino Lukovica,
– na severu na Občino Kamnik,
– na severovzhodu na Občino Vransko in
– na jugovzhodu na KS Čemšenik, kjer poteka meja po
meji med k.o. Hrastnik pri Trojanah in k.o. Brezje.
10. Krajevna skupnost Izlake
Krajevna skupnost Izlake obsega dele k.o. Brezje, Ržiše,
Kolovrat, Šemnik, Izlake in Kandrše.
V Krajevno skupnost Izlake so vključena naselja Izlake,
Podlipovica, Zgornji Prhovec, Šemnik in deli naselij Zabreznik,
Orehovica in Briše.
Krajevna skupnost Izlake meji:
– na jugu proti KS Šentlambert tako, da spadajo v KS
Izlake parcele številka 535, 309/1, 304/1, k.o. Šemnik, nato se
meja nadaljuje po meji med k.o. Šemnik in k.o. Šentlambert,
– na vzhodu na KS Mlinše – Kolovrat, kjer poteka meja
najprej po meji med k.o. Šemnik in k.o. Zabava, naprej poteka
meja v k.o. Zabava tako, da spadajo pod KS Izlake parcele šte‑
vilka 218/1 – del, 217/2 – del, 217/5, 842 – del, 167/2, 216, nato
po meji med k.o. Šemnik in k.o. Zabava, naprej po meji med k.o.
Kolovrat in k.o. Zabava, nadaljuje se po meji med k.o. Kolovrat in
k.o. Kandrše, naprej v k.o. Kandrše tako, da spadajo v KS Izlake
parcele številka 1610 – del, 1441/1 – del, 1615/1 – del, 1615/3
– del, 1441/5 – del, 1443 – del, 1444, naprej po meji med k.o.
Kolovrat in k.o. Kandrše, nato v k.o. Kolovrat tako, da spadajo
v KS Izlake parcele številka 544/1, 556, 554, 803/1 – del, 547,
546, 525, 527, 802 – del, 526, 517, 880, 870, 869,
– na severozahodu na KS Šentgotard, kjer poteka meja
po meji med k.o. Kolovrat in k.o. Hrastnik pri Trojanah, naprej
v k.o. Izlake tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 18,
701 – del, 16, 698/2 – del, 13, nato po meji med k.o. Brezje in
k.o. Hrastnik pri Trojanah,
– na severovzhodu na KS Čemšenik, kjer poteka meja v
k.o. Brezje tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 466/3,
467, 513 – del, 443, 437/2, 422/3, 422/4, 422/10, 422/12,
422/14, 511/2 – del, 355/2, 355/1, naprej po meji med k.o.
Ržiše in k.o. Brezje, nato v k.o. Brezje tako, da spadajo v KS
Izlake parcele številka 342 – del, 340/1 – del, 339 – del, 329/2
– del, 327/1 – del, 329/1, 327/2 – del, 325 – del, 344/29 – del,
326/1, meja se nadaljuje v k.o. Čemšenik tako, da spadajo v
KS Izlake parcele številka 235/2, 235/3, 236/3, 236/1, naprej v
k.o. Brezje tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 330/8
in 330/9, nato po meji med k.o. Ržiše in k.o. Čemšenik, naprej
v k.o. Ržiše tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka 305,
303, 301, 969 – del, 300, 309, 342/1, 975 – del, 345/2, 346/2,
348, 399/2, 401, 400, 407/4, 407/1, 407/3, 508, 510, 511, 976
– del, 513, 506/1, 506/4 in
– na jugovzhodu na KS Kisovec – Loke, kjer poteka meja
najprej v k.o. Ržiše tako, da spadajo v KS Izlake parcele števil‑
ka 518, 530, 529, 528, 519, 526/1, 554/1, 547, 555, 557, 558/1,
nadaljuje se po meji med k.o. Ržiše in k.o. Loke pri Zagorju,
naprej po meji med k.o. Šemnik in k.o. Loke pri Zagorju, nato
v k.o. Šemnik tako, da spadajo v KS Izlake parcele številka
486 – del, 482, 484/1 – del, 481/7 – del, 495/2 – del, 473, 472,
469/3, 531 – del, 470 – del, 42/2 – del, 42/1, 47/1, 48, 49, 52,
54/1, 25, 530 – del, 24/1 – del, 21, 22 – del, 17 – del, 16 – del,
529/1 – del in 535.
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11. Krajevna skupnost Mlinše – Kolovrat
Krajevna skupnost Mlinše – Kolovrat obsega k.o. Zabava
in dela k.o. Kolovrat in Kandrše.
V Krajevno skupnost Mlinše – Kolovrat so vključena na‑
selja Borje pri Mlinšah, Breznik, večji del Briš, Kolovrat, Ko‑
strevnica, Log pri Mlinšah, Medija, Mlinše, Ravne pri Mlinšah,
Razpotje, Vrh pri Mlinšah, Zabava, Žvarulje, Kandrše – del,
Dolgo Brdo pri Mlinšah in Vidrga.
Krajevna skupnost Mlinše – Kolovrat meji:
– na jugu na KS Šentlambert in KS Tirna, kjer poteka meja
po meji med k.o. Zabava in k.o. Šentlambert, naprej na jugu
na Občino Litija,
– na zahodu na Občino Moravče,
– na severozahodu in severu na Občino Lukovica,
– na severovzhodu na KS Šentgotard, kjer poteka meja
po meji med k.o. Kolovrat in k.o. Hrastnik pri Trojanah in
– na vzhodu na KS Izlake, kjer poteka meja najprej v k.o.
Kolovrat tako, da spadajo pod KS Mlinše – Kolovrat parcele
številka 514/3, 514/4, 514/2, 513/1, 512/1, 802 – del, 510, 533,
540, 803/1 – del, 545, 542/2, 543, nadaljuje se po meji med k.o.
Kandrše in k.o. Kolovrat, nato v k.o. Kandrše tako, da spadajo
pod KS Mlinše – Kolovrat parcele številka 1453, 1456, 1459/2,
1459/1, 1460, 1469, 1443 – del, 1441/1 – del, 1441/5 – del,
1615/3 – del, 1615/1 – del, 1610 – del, naprej po meji med
k.o. Kandrše in k.o. Kolovrat, nato po meji med k.o. Zabava in
k.o. Kolovrat, naprej po meji med k.o. Zabava in k.o. Šemnik,
nato v k.o. Zabava tako, da spadajo pod KS Mlinše – Kolovrat
parcele številka 165/1, 166/2, 169/3, 167/1, 169/5, 842 – del,
217/3, 217/2 – del, 218/1 – del, naprej po meji med k.o. Zabava
in k.o. Šemnik.
12. Krajevna skupnost Šentlambert
Krajevna skupnost Šentlambert obsega del k.o. Šentlam‑
bert in manjši del k.o. Šemnik.
V Krajevni skupnosti Šentlambert so vključena naselja
Borje, Golče, Jarše, Kolk, Senožeti, Šentlambert, večji del Ja‑
blane, Špital, Kal, Požarje, Mošenik in manjši del Strahovelj.
Krajevna skupnost Šentlambert meji:
– na jugu ob reki Savi na Občino Litija,
– na zahodu na KS Tirna tako, da spadajo pod KS Šen‑
tlambert parcele številka 2849/1 – del, 1740/12 – del, 2041
– del, 2044 – del, 2045 – del, 2000 – del, 2001 – del, 1999
-del, 2003/1, 2722/3 – del, 2007/1 – del, 2007/2, 1989, 1988,
2018, 1983, 1984, 1985, 1987/6 – del, 1986, 2706/3, 1975/1,
2730 – del, 1938/2, 1974, 136, 134, 130, 126, 124, 121, 100,
98/2 – del, 3002, 3000, 3001, 2998, 2996, 2994, 2989, 2983,
3512, 2587-del, 2981, 2980, 2920, 2916-del, 3321 – del, 2917
– del, 2912, 2911, 2910, 3152 – del, 3153, 3516 – del, 3144,
3143, 3140, 3139, 3138, 3136, 3205, 3204, 3170, 3171, 3199,
3198, 3197, 3196, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3189, k.o.
Šentlambert,
– na severozahodu na KS Mlinše – Kolovrat, kjer poteka
meja po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Zabava,
– na severu na KS Izlake, kjer poteka meja najprej po
meji med k.o. Šentlambert in k.o. Šemnik, nato v k.o. Šemnik
tako, da spada pod KS Šentlambert parcela številka 310, k.o.
Šemnik in
– na vzhodu na KS Kisovec – Loke, kjer poteka meja
najprej v k.o. Šemnik tako, da spada pod KS Šentlambert par‑
cela številka 314, nadaljuje se po meji med k.o. Šentlambert
in k.o. Šemnik, nato v k.o. Šemnik tako, da spadajo pod KS
Šentlambert parcele številka 340, 344, 348, 356, 369, 368,
374/3, 374/1, naprej po meji med k.o. Šentlambert in k.o. Loke
pri Zagorju, naprej v k.o. Šentlambert tako, da spadajo pod
KS Šentlambert parcele številka 1369/1, 1385/2, 2763/1 – del,
1483/5 – del, 1483/2 – del, 1483/3 – del, 1487, 1488, 1491,
1492, 1702/1 – del, 1698, 2805 – del, 1701/2 – del, 1668 – del,
1726, 1729/1, 1740/12 – del in 2851 – del.
13. Krajevna skupnost Tirna
Krajevna skupnost Tirna obsega del k.o. Šentlambert.
V Krajevno skupnost Tirna sta vključeni naselji Rovišče
in Tirna.
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8. Krajevna skupnost Šentgotard
9. Krajevna skupnost Izlake
10. Krajevna skupnost Mlinše - Kolovrat
11. Krajevna skupnost Kisovec - Loke
12. Krajevna skupnost Šentlambert,
13. Krajevna skupnost Tirna.

Krajevna skupnost Tirna meji:
– na jugu in zahodu na Občino Litija,
– na severu na KS Mlinše – Kolovrat, kjer poteka meja po
meji med k.o. Šentlambert in k.o. Zabava in
– na vzhodu na KS Šentlambert, kjer poteka meja v k.o.
Šentlambert tako, da spadajo pod KS Tirna parcele številka
2849/1 – del, 1740/12 – del, 2041 – del, 2044 – del, 2045 – del,
2000 – del, 2001 – del, 1999 – del, 2722/3 – del, 2007/1 – del,
1987/3, 1987/6 – del, 1987/7, 2706/2, 1975/3, 2646, 2730 – del,
98/2, 98/1, 2590, 2587 – del, 3312, 3311, 3310, 3309, 3308,
3307, 3306, 2916 – del, 3321 – del, 2917 – del, 2919, 2913,
3152 – del, 3153 – del, 3516 – del in 3190.

3. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih sku‑
pnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
Volilne enote so natančno opredeljene v statutih krajevnih
skupnosti.

3. člen
Sestavni del tega odloka je tehnična dokumentacija, ki jo
je izdelala Geodetska uprava RS, Območna Geodetska uprava
Ljubljana, Izpostava Trbovlje.

4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Jože Marn se
določi 1 volilna enota, v katerih se skupno voli 7 članov sveta
krajevne skupnosti.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o
območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 1/83) in Odlok o spremembah odloka o
območjih krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 1/84, 21/02, Uradni list RS, št. 58/07).

5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Rudnik – To‑
plice se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov
sveta krajevne skupnosti.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

2439.

Odlok o določitvi volilnih enot in številu
članov svetov krajevnih skupnosti v Občini
Zagorje ob Savi

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08)
in 71. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Obči‑
ne Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 31. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
S tem odlokom se za volitve članov svetov krajevnih sku‑
pnosti na območju Občine Zagorje ob Savi določa število članov
svetov krajevnih skupnosti ter volilne enote za volitve članov
v svete krajevnih skupnosti in druga vprašanja, pomembna za
pripravo in izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti, ki niso
z zakonom izrecno določena.
2. člen
Območje Občine Zagorje ob Savi je razdeljeno na trinajst
krajevnih skupnosti:
1. Krajevna skupnost Jože Marn
2. Krajevna skupnost Rudnik - Toplice
3. Krajevna skupnost Podkum
4. Krajevna skupnost Ravenska vas
5. Krajevna skupnost Franc Farčnik
6. Krajevna skupnost Kotredež
7. Krajevna skupnost Čemšenik

6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Podkum se
določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 11 članov sveta
krajevne skupnosti.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Ravenska vas
se določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta
krajevne skupnosti.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Franc Farčnik
se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov
sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota 1: Cesta 9. avgusta: od št. 53 do št. 60, od
št. 103 do št. 108, Pintarjeva cesta od št. 40 do št. 50
– volita se 2 člana;
Volilna enota 2: Selo od št. 1 do št. 57
– volita se 2 člana;
Volilna enota 3: Vinska cesta, Trboveljska cesta, Cesta
9. avgusta od št. 23 do št. 40
– volita se 2 člana;
Volilna enota 4: Farčnikova kolonija, Pintarjeva cesta od
št. 1 do št. 39, Cesta 9. avgusta od št. 61 do št. 97, Selo od
št. 59 do št. 76
– voli se 5 članov.
9. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kotredež se
določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta
krajevne skupnosti.
10. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Čemšenik se
določi 6 volilnih enot, v katerih se skupno voli 13 članov sveta
krajevne skupnosti.
Volilna enota 1: Čemšenik in Razbor
– volijo se 3 člani;
Volilna enota 2: Brezje in Dobrljevo
– volijo se 3 člani;
Volilna enota 3: Ržiše in Zabreznik
– volita se 2 člana;
Volilna enota 4: Zgornje Jesenovo in zaselka Križe ter
Razlake
– volita se 2 člana;
Volilna enota 5: Zgornje Znojile in Vrhe
– voli se 1 član;
Volilna enota 6: Spodnje Jesenovo in Spodnje Znojile
– volita se 2 člana.

Stran

6968 /

Št.

47 / 11. 6. 2010

11. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentgotard se
določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta kra‑
jevne skupnosti.
12. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Izlake se določijo
4 volilne enote, v katerih se skupno voli 11 članov sveta krajevne
skupnosti.
Volilna enota 1: naselja Izlake, Zgornji Prhovec, Gladež,
Loke in Zabreznik – del, št. 1, 2 in 3
– volijo se 3 člani;
Volilna enota 2: Narof, Obrezija, Zgornje in Spodnje Izlake
– volijo se 3 člani;
Volilna enota 3: Medijske Toplice, Orehovica, Podlipovica,
Spodnji Prhovec
– volijo se 3 člani;
Volilna enota 4: Krače, Smučidol, Valvazorjeva in Šemnik –
del od št. 20 dalje
– volita se 2 člana.
13. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mlinše - Kolovrat
se določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli 9 članov sveta
krajevne skupnosti.
Volilna enota 1: Mlinše, Zabava, Breznik, Ravne pri Mlinšah,
Kostrevnica, Žvarulje
– volijo se 3 člani;
Volilna enota 2: Kandrše, Log pri Mlinšah, Vidrga, Dolgo
Brdo pri Mlinšah, Vrh pri Mlinšah
– volijo se 3 člani;
Volilna enota 3: Kolovrat, Medija, Briše, Borje pri Mlinšah,
Razpotje
– volijo se 3 člani.
14. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kisovec - Loke
se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 9 članov sveta
krajevne skupnosti.
Volilna enota 1: območje naselja Kisovec
– voli se 6 članov;
Volilna enota 2: Čolnišče, Vrh
– voli se 1 član;
Volilna enota 3: Loke ter naselje Zavine od hišne številke
1 do 13
– voli se 1 član;
Volilna enota 4: Strahovlje od hišne številke 1 do 19 in Spo‑
dnji Šemnik v celoti
– voli se 1 član.
15. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentlambert se
določi 1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta kra‑
jevne skupnosti.
16. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Tirna se določi
1 volilna enota, v kateri se skupno voli 7 članov sveta krajevne
skupnosti.
17. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna
komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti za volitve
v svete krajevnih skupnosti imenuje občinska volilna komisija na
predlog sveta krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu
krajevne skupnosti.
18. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skupnosti,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona, ki se
nanašajo na volitve v občinske svete,
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– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna na‑
vodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee
tega člena,
– določa enotne standarde za volilni material in določa
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore ter volilni odbor za predčasno
glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam kan‑
didatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno obi‑
čajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so
vpisani v volilni imenik,
– ugotavlja rezultate glasovanja,
– razglaša in objavlja izid volitev ter daje poročila o izidu
volitev,
– izdaja potrdila o izvolitvi,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
19. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska
volilna komisija.
20. člen
Volilni odbor:
– vodi glasovanje na voliščih,
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Mandatna doba članov svetov krajevnih skupnosti traja
štiri leta in se začne in konča istočasno kot mandat članov ob‑
činskega sveta.
22. člen
Mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti traja
štiri leta.
23. člen
Prvo sejo izvoljenih članov svetov KS skliče župan najpo‑
zneje v 20 dneh po izvolitvi sveta KS.
Na tej seji se izvoli predsednik sveta po postopku oprede‑
ljenem v statutu posamezne krajevne skupnosti.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Za‑
gorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/98 in Uradni list RS,
št. 65/07) in posamični sklepi o določitvi števila volilnih enot.
Št. 040-4/2010
Zagorje ob Savi, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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2440.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o avtotaksi prevozih

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Ura‑
dni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) in 88. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob
Savi na 22. redni seji dne 31. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka
o avtotaksi prevozih
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
avto-taksi prevozih (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/1998).
2. člen
Po prenehanju veljavnosti Odloka o avtotaksi prevozih
(Uradni vestnik Zasavja št. 4/1998) se avtotaksi prevozi na ob‑
močju Občine Zagorje ob Savi opravljajo na podlagi predpisov,
ki urejajo področje avtotaksi prevozov na celotnem območju
Republike Slovenije.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št.

2441.

Odlok o spremembi meje naselij Potoška vas
in Zagorje ob Savi

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o določanju območij ter
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/08), Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij
naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju
ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08), 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) ter 75. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob
Savi na seji dne 31. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi meje naselij Potoška vas
in Zagorje ob Savi
1. člen
Na območju Občine Zagorje ob Savi se spremeni meja
naselij Potoška vas in Zagorje ob Savi tako, da se parc.
št. 118/58, 118/5 – del, 118/1 – del in 118/54, k.o. Potoška vas
izločijo iz naselja Potoška vas in priključijo naselju Zagorje ob
Savi.
2. člen
Območje sprememb meje naselij je prikazano v kartograf‑
skem prikazu RPE v merilu 1:5000 in zemljiškem katastru v me‑
rilu 1:1000. Kartografska prikaza sta sestavni del tega odloka in
se hranita na Geodetski upravi Republike Slovenije, Območni
Geodetski upravi v Ljubljani, Geodetski pisarni Trbovlje, kjer
sta na vpogled vsem zainteresiranim uporabnikom in občanom.
Izdelan je seznam hišnih številk starega in novega stanja.
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3. člen
V območju, ki se priključi naselju Zagorje ob Savi, se
hišna številka preštevilči in preimenuje po uličnem sistemu v
naselju Zagorje ob Savi, to je Pintarjevo cesto.
4. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v
roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, po uradni dolžnosti
uskladiti svojo evidenco s tem odlokom.
5. člen
Vsi stroški, povezani s spremembo meje naselij in pre‑
imenovanjem v naselje Zagorje ob Savi, bremenijo občane
tega dela naselja.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna Geo‑
detska uprava v Ljubljani, Geodetska pisarna Trbovlje, mora
izvesti predlagano spremembo v roku dveh mesecev po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010
Zagorje ob Savi, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Št. 012-1/98
Zagorje ob Savi, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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2442.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ura‑
dni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07, 108/09) in 16. člen Statuta Občine (Uradni
list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 31. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepre‑
mičnino:
– parc. št. 58/27 neplodno v izmeri 287 m2, vpisano v z.k.
vl. št. 638 k.o. Loke pri Zagorju.
II.
V Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah se po
pravnomočnosti odločbe, ki jo na podlagi tega sklepa izda
Občinska uprava Občine Zagorje ob Savi, pri zgoraj navedeni
nepremičnini vknjiži lastninska pravica v korist Občine Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična
številka 5883890, do celote.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 466-156/01
Zagorje ob Savi, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje organizatorjem oziroma kandidatom
na volitvah občinskega sveta oziroma za
župana v Občini Zagorje ob Savi v letu 2010

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi – UPB (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno pre‑
čiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na
22. seji dne 31. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah
občinskega sveta oziroma za župana
v Občini Zagorje ob Savi v letu 2010
1.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stro‑
škov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom na
volitvah občinskega sveta oziroma za župana v Občini Zagorje
ob Savi v letu 2010.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi‑
čenca v občini. Stroški volilne kampanje za volitve župana
ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upra‑
vičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se
stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju
kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega
volilnega upravičenca v občini.
3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za sve‑
tnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v ob‑
činskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in račun‑
skemu sodišču.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra‑
vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride na
volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandi‑
data, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila
stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli‑
tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Zagorje
ob Savi v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2010
Zagorje ob Savi, dne 31. maja 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ZREČE
2444.

Odlok o spremembah Odloka o načinu
opravljanja rednega vzdrževanja
in organiziranja obnavljanja občinskih javnih
cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin
v Občini Zreče

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Za‑
kona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), tretjega odstav‑
ka 8. člena Zakona o javnih cestah /ZJC/ (Uradni list RS,
št. 33/06 – UPB1, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP) in 16. člena
Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 in 55/09) je
Občinski svet Občine Zreče na 11. korespondenčni seji dne
28. maja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o načinu opravljanja
rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih
prometnih površin v Občini Zreče
1. člen
Besedilo 5. člena Odloka o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih javnih cest
ter vzdrževanja drugih prometnih površin v Občini Zreče (Ura‑
dni list RS, št. 97/09), se spremeni tako, da se glasi:
» (1) Javna služba po tem odloku obsega:
– redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obnavljanje
občinskih javnih cest;
– 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 (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih povr‑
šin).
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in obna‑
vljanje občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega člena
obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v
dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevozno‑
sti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih
cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevo‑
znosti 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 nase‑
lju;
– semaforjev in druge prometne signalizacije v naselju;
– kolesarskih stez, pločnikov in avtobusnih postajališč.«
2. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
obsega čiščenje ter dopolnitve, nadomestitve ali popravila do‑
trajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne si‑
gnalizacije in opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna
signalizacija in oprema na občinskih javnih cestah morata biti
redno vzdrževani tako, da je zagotovljeno brezhibno delovanje
in vidnost ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja var‑
nost cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in
opremi cest.«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V celoti se črta 22. člen odloka.
Črta se naslov 22. člena, ki se glasi: »3 Odvoz in hramba
nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil«.
Ostali členi se smiselno preštevilčijo.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0013/2010
Zreče, dne 28. maja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

2445.

Odlok o spremembah Odloka o predmetu
in pogojih za dodelitev koncesije
za opravljanje rednega vzdrževanja
in organiziranja obnavljanja občinskih javnih
cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin
v Občini Zreče

Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodar‑
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 11. člena
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče
(Uradni list RS, št. 97/09) in 16. člena Statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 95/08) je Občinski svet Občine Zreče na
11. korespondenčni seji dne 28. maja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o predmetu in pogojih
za dodelitev koncesije za opravljanje rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih
prometnih površin v Občini Zreče
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o predmetu in pogojih za dode‑
litev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organizi‑
ranja obnavljanja občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih
prometnih površin v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 13/10), se
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve:
– rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in organizi‑
ranje obnavljanja občinskih javnih cest;
– vzdrževanja prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad voziščem državnih cest, ki so namenjene urejanju
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi
naselja (v nadaljevanju: vzdrževanje drugih prometnih povr‑
šin).
(2) Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in organizi‑
ranje obnavljanja občinskih javnih cest iz prvega odstavka tega
člena obsega:
– vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih javnih cest v
dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevozno‑
sti občinskih javnih cest, nadzor nad stanjem občinskih javnih
cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevozno‑
sti občinskih javnih cest ob naravnih in drugih nesrečah 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.
(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;
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– podhodov in nadhodov za pešce ali kolesarje v nase‑
– semaforjev in drugo prometno signalizacijo v naselju;
– kolesarskih stez in pločnikov.«

2. člen
V celoti se črta 6. člen odloka.
Črta se naslov 6. člena, ki se glasi: »V. JAVNA POOBLA‑
STILA KONCESIONARJU«.
Ostali členi se smiselno preštevilčijo.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0012/2010
Zreče, dne 28. maja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

2446.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave
mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju
Občine Zreče

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1,
Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list
RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS,
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 3. in 26. člena
Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list, RS, št. 3/07 – UPB in
17/08), Odloka o gospodarskih javnih službah na območju
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 55/09) in 16. člena Statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, 95/08 – UPB-1 in 55/09) je
Občinski svet Občine Zreče na 11. korespodenčni seji dne
28. maja 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov, obdelave mešanih
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Zreče
1. člen
Spremeni se naslov Odloka o podelitvi koncesije za
izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbi‑
ranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostan‑
kov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 103/09) tako, da
se glasi:
»Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi
koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave
mešanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov pre‑
delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Zreče.«
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2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Zreče (v
nadaljevanju: koncedent) določa predmet in pogoje za oddajo
koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave me‑
šanih komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Zreče (v nadaljevanju: javna služba) ter ureja druga vprašanja
v zvezi s koncesijo za izvajanje javne službe.«
3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predmet javne službe je zbiranje in prevoz komunalnih
odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov ter odla‑
ganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih od‑
padkov za območje Občine Zreče ter izvajanje drugih storitev,
potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe.«
4. člen
Vsa ostala določila Odloka o podelitvi koncesije za izva‑
janje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predela‑
ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Zreče ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35402-0006/2010
Zreče, dne 28. maja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

2447.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za del območja stanovanjskih hiš Dobrava
v KS Dobrovlje – Dobrava 1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09)
ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 –
UPB-1) je župan Občine Zreče dne 4. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja
stanovanjskih hiš Dobrava
v KS Dobrovlje – Dobrava 1
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja
stanovanjskih hiš Dobrava v KS Dobrovlje – Dobrova 1.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Za obravnavano območje je Občina Zreče sprejela v letu
2003 spremembe in dopolnitve planskih aktov. Območje je
opredeljeno za individualno stanovanjsko gradnjo.
Na obravnavanem območju pobudnici načrtujeta gradnjo
prostostoječih individualnih stanovanjskih hiš. Za obravnavano
območje še ni sprejet prostorski izvedbeni akt, zato je treba
izdelati nov prostorski izvedbeni akt.

Uradni list Republike Slovenije
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine za gradnjo treh prosto‑
stoječih individualnih stanovanjskih hiš, ceste ter površine za
komunalne in energetske vode in priključke in se nahaja ob
LC 383020 Slov. Konjice–Dobrava–Zreče v naselju Dobrava
v KS Dobrovlje.
Površina ureditvenega območja je cca 4.000 m2. Območje
OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri
pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1, Celje,
4. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta
2, Celje,
5. JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske
Konjice,
6. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električ‑
ne energije d.d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica,
7. Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE
Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
8. Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
9. Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b,
Zreče,
10. Krajevna skupnost Dobrovlje, Dobrova 78, Zreče.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Služba za varstvo
okolja, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Osnova za izdelavo osnutka OPPN je že izdelan predlog
Lokacijskega načrta za območje stanovanjskih hiš Dobrava
v KS Dobrovlje kot predlog za javno razgrnitev št. projekta
101/05, ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
CELJE.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po za‑
četku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je
15 dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je pred‑
viden pol leta po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani
so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira Občina Zreče.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani http://www.zrece.si/.
Št. 3505-0004/2010-6
Zreče, dne 4. junija 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ŽELEZNIKI
2448.

Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Železniki

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08
in 79/09) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji
dne 3. 6. 2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
S T A T U TA
Občine Železniki
1. člen
V Statutu Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) se
v sedmi točki 7. člena na koncu četrte alinee pika nadomesti z
vejico in doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade
ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«.
2. člen
Trideseta alinea 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o vseh na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,«.
Doda se nova enaintrideseta alinea, ki se glasi:
»– lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov
in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za
določitev obratovalnega časa,«.
Dosedanji enaintrideseta in dvaintrideseta alinea posta‑
neta dvaintrideseta in triintrideseta alinea.
3. člen
V drugem odstavku 18. člena se za prvim stavkom doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamič‑
nega pooblastila župana.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti stavek postanejo tretji,
četrti, peti in šesti stavek.
4. člen
V napovednem besedilu prvega odstavka 23. člena se
za besedo »podžupanu« doda besedilo »kot članu občinskega
sveta«.
Sedma alinea prvega odstavka se črta, na koncu šeste
alinee pa se vejica nadomesti s piko.
Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno
komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo
obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od
prejema pisne odstopne izjave.
Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti
občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občin‑
ski funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno
sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi
iz dosedanjega tretjega odstavka tega člena, ki postane peti
odstavek, odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi
odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko
uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil
izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstav‑
nik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil
ta kandidat izvoljen.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek,
se v drugem stavku za besedilom »člana občinskega sveta«
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vejica nadomesti z besedo »ali« ter črta besedilo »ali imeno‑
vanje podžupana«.
5. člen
V drugem stavku 54. člena se črta besedilo »na skupen
predlog županov«, pred piko pa doda beseda »ustanovite‑
ljic«.
6. člen
V 70. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Član sveta ne more biti župan, podžupan, javni usluž‑
benec v občinski upravi in javni uslužbenec v službi ožjega
dela občine.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek
postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
7. člen
V naslovu VI. poglavja se beseda »OBČINSKE« nadome‑
sti z besedama »LOKALNE GOSPODARSKE«.
8. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa‑
dne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu‑
nalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v za‑
vetišču.
Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opra‑
vljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku,
če tako določa zakon.«.
9. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje po‑
kopališč in pogrebne storitve,
– oskrba s toplotno energijo,
– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi
naselja.«.
10. člen
V 98. členu se črta besedilo »ter vlaga lasten kapital v
dejavnost oseb zasebnega prava«, za besedo »uprave« pa
se doda pika.

si:

11. člen
Drugi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se gla‑

»Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan
za sprejem odloka.«.
12. člen
V 127. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Proračun občine se odreja z odlokom.«.
13. člen
V poglavju XI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE se
doda nov 137. člen, ki se glasi:
»Določba 6. člena teh sprememb in dopolnitev, ki ureja
nezdružljivost, se začne uporabljati po konstituiranju občinske‑
ga sveta po izvedenih lokalnih volitvah v letu 2010.«.
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14. člen
Dosedanji 137., 138., 139. 140. in 141. člen postanejo
138., 139., 140., 141. in 142. člen.
15. člen
Te spremembe in dopolnitev statuta začnejo veljati petnaj‑
sti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine
74

Št. 015-4/2010-004
Železniki, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

TRANSFERNI PRIHODKI

4.416.311

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.409.339

741 Prejeta sredstva iz državnega pror.
iz sred. proračuna EU

2.006.972

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2449.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2010

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS,
št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji
dne 3. 6. 2010 sprejel

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

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42
43

v EUR

I.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun leta

70

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

2010

72

10.390.116

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.792.425

DAVČNI PRIHODKI

5.205.402

700 Davki na dohodek in dobiček

4.702.359

703 Davki na premoženje

344.033

704 Domači davki na blago in storitve

159.010

NEDAVČNI PRIHODKI

587.023

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

142.410

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Denarne kazni

2.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

140.000

714 Drugi nedavčni prihodki

300.013

KAPITALSKI PRIHODKI

181.380

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog

1.701.902
378.378
60.006
1.095.958
47.000
120.560
2.128.380
116.296
1.320.389

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

234.825

413 Drugi tekoči domači transferi

456.870

51.094

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.805.743

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.805.743

INVESTICIJSKI TRANSFERI

192.283

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

50.790

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

141.493

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)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

75

706 Drugi davki
71

12.828.308

414 Tekoči transferi v tujino

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 8/10, 25/10) se v 2. členu spremeni tako, da se
glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2010 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov/Konto

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2010

A.

130.286

2.438.192

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

VI.

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

0
90.000
0
90.000

–90.000

Uradni list Republike Slovenije
C.

Št.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.000.000

500 Domače zadolževanje

1.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

108.700

55

ODPLAČILA DOLGA

108.700

550 Odplačila domačega dolga

108.700

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –ali 0 ali +

1.636.892

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

891.300
2.438.192

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

1.636.892

9009 Splošni sklad za drugo –ali 0 ali +

1.636.892

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre‑
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske po‑
rabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe
in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Železniki.«
2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Re‑
publike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 015-4/2010-005
Železniki, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

2450.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine
Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine
Železniki na 24. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Železniki
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2010 v Občini Železniki.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet (pred‑
stavniški organ) in za volitve župana (individualni organ) ne
smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
3. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta
in župana mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa
predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o
vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
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4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porablje‑
nih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in
računskemu sodišču.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra‑
vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 0,12 EUR za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
v tem krogu.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli‑
tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Železniki
v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in ra‑
čunskemu sodišču.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Železniki (Uradni list RS, št. 104/06).
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za lokalne volitve v letu
2010.
Št. 015-4/2010-006
Železniki, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

2451.

Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki
v Občini Železniki

Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih služ‑
bah (Uradni list RS, št. 32/98 in 30/98), 30. člena Odloka o
ravnanju z odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/00
in 93/05) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS,
št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji
dne 3. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki
v Občini Železniki
1. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z
ostankom odpadkov uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec za storitve ravnanja in odlaganja komunalnih
in komunalnim podobnih odpadkov ob uporabi opreme volu‑
mna 120–1100 litrov,
– v €/mesec za najem opreme za zbiranje odpadkov in
– v €/kom. za storitve odvoza in odlaganja komunalnih
in komunalnim podobnih odpadkov v kontejnerjih, za nakup
opreme za zbiranje odpadkov in za nakup vreč za občasno
povečane količine odpadkov:
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Volumen posode, kontejnerja
ali vreče za odpadke
in število praznj.

Zbiranje
odpadkov
in odvoz

0

1

Uradni list Republike Slovenije

Najem opreme
Odla‑
Skupaj stolpca
(1 kom./
ganje
1+2
mesec)
odpadkov
2

3

Nakup
opreme
ali vreče
(1 kom.)

Odpadne surovine
iz dejavn.
(papir, steklo
in plastika),
odvoz 13x letno

5

6

4

120 litrov 52x

7,7685

9,3236

17,0921

0,4402

26,2706

2,4920

120 litrov 26x

4,0376

4,6618

8,6994

0,4402

26,2706

1,2460

120 litrov 13x

2,1625

2,3309

4,4934

0,4402

26,2706

0,6230

240 litrov 52x

12,1257

18,6472

30,7729

0,5626

35,6909

4,9840

240 litrov 26x

6,5420

9,3236

15,8625

0,5626

35,6909

2,4920

240 litrov 13x

3,5202

4,6618

8,1820

0,5626

35,6909

1,2460

1100 litrov 52x

51,4713

85,4663

136,9376

4,6958

283,9345

22,8436

1100 litrov 26x

28,2271

42,7332

70,9603

4,6958

283,9345

11,4218

1100 litrov 13x

14,6405

21,3666

36.0071

4,6958

283,9345

5,7109

5 m³, reden odvoz 52 do 26x
(1 odv.)

158,6760

*

158,6760 +*

19,3700

822,6139

5 m³, reden odvoz 13x (1 odv.)

160,8786

*

160,8786 +*

19,3700

822,6139

5 m³, po naročilu (1 odv.)

167,5036

*

167,5036 + *

19,3700

822,6139

7 m³, reden odvoz 52 do 26x
(1 odv.)

158,6760

*

158,6760 + *

23,1364

981,8295

7 m³, reden odvoz 13x (1 odv.)

160,8786

*

160,8786 +*

23,1364

981,8295

7 m³ po naročilu (1 odv.)

167,5036

*

167,5036 + *

23,1364

981,8295

Vreča 80 litrov (1 kom.)

1,2439

1,4344

2,6783

* Za odlaganje ostanka odpadkov se uporablja cena iz 5. člena tega sklepa v €/tono na odlagališče pripeljanih in odloženih
odpadkov.

1. Gospodinjstvo v individualnem stanovanjskem objektu
z 1 ali 2 članoma prejme minimalno 800 litrov skupnega volu‑
mna vreč na leto za ostanek odpadkov in minimalno 800 litrov
skupnega volumna vreč na leto za embalažo.
2. Pri uporabi vreč za zbiranje ostanka odpadkov name‑
sto posode, se za obračun uporablja cena 120-litrske posode
(praznjenje 13x letno), z upoštevanjem dejanskega skupnega
volumna vreč na leto.
3. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod, vreč,
zabojnikov in kontejnerjev, se za obračun upošteva cena naj‑
bližjega volumna iz gornje tabele dejanskemu in dejanski volu‑
men opreme. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim
volumnom opreme in volumnom iz cenika.
4. Pri cenah v tem členu tega Sklepa je upoštevan prevoz
in odlaganje odpadkov na lokacijo odlagališča nenevarnih od‑
padkov Ostri vrh v Logatcu.
2. člen
Vsako gospodinjstvo v individualnih in več stanovanjskih
objektih plača za ravnanje z odpadnimi surovinami (odvoz
papirja in papirne embalaže 26x letno, steklene in plastične
embalaže 13x letno) 1,2460 €/mesec, za 1x letno zbiranje
in uničenje nevarnih odpadkov 0,2896 €/mesec, za 1x letno
zbiranje, odvoz in oddajo kosovnih odpadkov 0,2095 €/mesec,
za pokrivanje stroška odvoza ostanka kosovnih odpadkov iz
zbirnega centra 0,3011 €/mesec in za pokrivanje stroška obra‑
tovanja zbirnega centra 0,1034 €/mesec.

Pri dejavnosti se ob ceni za ravnanje z ostankom odpad‑
kov in njihovo odlaganje zaračuna tudi ravnanje z odpadnimi
surovinami po ceni iz tabele iz 1. člena. Če dejavnost zaradi
nastajanja večjih količin posameznih vrst odpadnih surovin,
za njihovo zbiranje uporablja svoje posode, zabojnike ali kon‑
tejnerje, se ravnanje z odpadnimi surovinami zaračuna po
4. členu tega sklepa – v tem primeru se za odpadne surovine
po prvem stavku tega odstavka tega člena ne zaračuna.
3. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z
biološkimi odpadki uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1
posodo:
Volumen
posode in
frekvenca
praznjenja

Zbiranje,
odvoz in
kompostiranje

Najem
posode

Nakup
posode

120 litrov 52x

7,2443

0,4402

26,2706

240 litrov 52x

11,8823

0,5626

35,6909

4. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja
z embalažo (plastično in kovinsko), papirjem in papirno ter
stekleno embalažo uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1
posodo:

Uradni list Republike Slovenije
Volumen
posode in
frekvenca
praznjenja

Zbiranje,
odvoz in
oddaja surovin

Št.

Najem
posode

Nakup
posode

120 litrov 13x

3,5220

0,4402

26,2706

120 litrov 26x

6,4047

0,4402

26,2706

240 litrov 13x

5,1613

0,5626

35,6909

240 litrov 26x

9,3858

0,5626

35,6909

1100 litrov 13x

9,2920

4,6958

283,9345

1100 litrov 26x

16,8978

4,6958

283,9345

Vreča 80 litrov
za embalažo
(1 kom.)

2,1674

-

-

Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod in za‑
bojnikov, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna iz
gornje tabele dejanskemu in dejanski volumen opreme. Količi‑
na je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme
in volumnom iz cenika.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pridobitvi
soglasja pristojnega ministrstva.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ta‑
rifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki, št. 01500002/06-006, z dne 14. december 2006, ki je bil 27. 12. 2006
objavljen v Uradnem listu RS, št. 137/06.

Skupina/Podskupina kontov

ŽIRI
2452.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Žiri za leto 2009

1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Žiri sprejme zaključ‑
ni račun proračuna Občine Žiri za leto 2009.

v EUR

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.269.761,88

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.658.111,04

DAVČNI PRIHODKI

3.007.133,21

700 Davki na dohodek in dobiček

2.683.784,00

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71

72

74

260.416,33
62.932,88

NEDAVČNI PRIHODKI

650.977,83

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

100.196,82

711 Takse in pristojbine

1.712,08

712 Globe in druge denarne kazni

1.940,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

387.684,49

714 Drugi nedavčni prihodki

159.444,44

KAPITALSKI PRIHODKI

961,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

961,00

TRANSFERNI PRIHODKI

610.689,84

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

357.357,21

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz evropskih sredstev

253.332,63

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.245.918,73

40

TEKOČI ODHODKI

1.162.320,40

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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 Žiri (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 18. redni
seji dne 6. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Žiri
za leto 2009

6977

A.

Št. 015-4/2010-003
Železniki, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Stran

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žiri za leto 2009 se‑
stavljajo 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
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi‑
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žiri 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.
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki proračuna za leto 2009 znašajo:

5. člen
Za obračun cene odlaganja ostanka odpadkov po tem
Sklepu je privzeta osnova 128,0729 €/tono vhodnih količin
odpadkov na odlagališče.
6. člen
V tarifnih postavkah tega sklepa DDV in druge dajatve
niso zajete.

47 / 11. 6. 2010 /

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

261.919,18
46.587,60
841.420,25
10.393,37
2.000,00
1.338.174,34
27.788,31
668.239,55

Stran
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412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

155.633,43

413 Drugi tekoči domači transferi

486.513,05

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.586.228,15

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.586.228,15
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav., fiz. os.,
ki niso prorač. upor.

50.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

109.195,84

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

V.

VI.

159.195,84

23.843,15

Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odločba US), 12. člena Zako‑
na o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij,
ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/08), 7. člena
Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Ob‑
činski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi meje med naseljema
Žirovnica in Sovra
1. člen
Meja med območjem naselja Žirovnica in naseljem Sovra
se spremeni tako, da se del naselja Žirovnica, ki obsega ze‑
mljišča s parcelnimi številkami 907 in *75/3 v katastrski občini
2360 Vrsnik I, odcepi od naselja Žirovnica in priključi k naselju
Sovra, v katastrsko občino 2024 Vrsnik II.
2. člen
Spremembo območij evidentira Geodetska uprava Repu‑
blike Slovenije v Registru prostorskih enot.

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

53.733,72

55

ODPLAČILA DOLGA

53.733,72

550 Odplačila domačega dolga

53.733,72

IX.

Odlok o spremembi meje med naseljema
Žirovnica in Sovra

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

–29.890,57

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–53.733,72

XI.

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

–23.843,15

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

89.278,87

9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

89.278,87

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 353-1/2010
Žiri, dne 6. maja 2010
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

2454.

Odlok o spremembi Odloka o istovetnostnih
simbolih in priznanjih Občine Žiri

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLSUPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09) in 15. člena
Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Ob‑
činski svet Občine Žiri na 18. redni seji dne 6. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o istovetnostnih simbolih
in priznanjih Občine Žiri
1. člen
V Odloku o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine
Žiri (Uradni list RS, št. 61/06) se v 34. členu datum »31. 5.«
nadomesti z datumom »10. 5.«.
2. člen
V 37. členu se znesek »200.000,00 SIT« nadomesti
z zneskom »800,00 EUR«, znesek »50.000,00 SIT« z zne‑
skom »200,00 EUR« in znesek »30.000,00 SIT« z zneskom
»100,00 EUR«.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati dan po objavi.
Št. 094-4/2010
Žiri, dne 6. maja 2010

Št. 410-33/2010
Žiri, dne 6. maja 2010
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

Uradni list Republike Slovenije
BENEDIKT
2455.

Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo na območju naselij Benedikt, Sveti
Trije Kralji in Štajngrova

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06),
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 51/04, 118/06,
70/08 in 22/10), 5. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 99/99 in 51/07)
in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06)
je Občinski svet Občine Benedikt na 26. redni seji dne 27. 5.
2010 sprejel

ODLOK
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo na območju naselij Benedikt,
Sveti Trije Kralji in Štajngrova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje izvajanja izbirne
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
iz lokalnega omrežja, ki zajema distribucijo toplotne energije
za daljinsko ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: javna služba),
še posebej pa:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne
službe,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in
oskrbe s toplo vodo ter pravice in obveznosti izvajalca te go‑
spodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje
dejavnosti gospodarske javne službe.
Ta odlok je v delu, kjer so določeni predmet in pogoji
opravljanja javne službe, koncesijski akt.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– toplovodno omrežje je omrežje za distribucijo toplotne
energije in ga sestavljajo primarno toplovodno omrežje, se‑
kundarno toplovodno omrežje, priključni toplovodi in toplotne
postaje;
– primarno toplovodno omrežje je omrežje, ki poteka
od proizvajalca toplotne energije do posameznih naselij
oziroma njihovih delov, na območju katerih se izvaja javna
služba;
– sekundarno toplovodno omrežje se odcepi od primarne‑
ga toplovodnega omrežja do posameznih stanovanjskih hiš in
drugih priključnih mest uporabnikov oziroma območij;
– priključni toplovodi so odcepi od sekundarnega omrežja
do toplotnih postaj;
– toplotna postaja so naprave, namenjene za pripravo in
ogrevanje sanitarne tople vode ter razdelitev toplote za različne
sisteme internih toplotnih naprav in je sestavljena iz zapornih,
regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
– uporabniške naprave so vse naprave izven toplotne
postaje, ki so v lasti ali posesti uporabnika in s katerimi upravlja
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uporabnik ter so namenjene prenosu, razvodu, regulaciji ali
zapori dovoda toplotne energije v objektu uporabnika.
II. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA IZVAJANJA
JAVNE SLUŽBE
3. člen
(organizacijska zasnova)
Javno službo v Občini Benedikt opravlja koncesionar, ki
pridobi koncesijo za opravljanje javne službe.
4. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Benedikt (v nadalj‑
njem besedilu: koncedent).
5. člen
Javna služba se v Občini Benedikt opravlja v naseljih
Benedikt, Sveti Trije Kralji in Štajngrova.
6. člen
(uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične ose‑
be, ki so lastniki ali investitorji objektov na območju občine,
določenem v prejšnjem členu in ki sklenejo s koncesionarjem
ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o
oskrbi s toplotno energijo.
Uporaba storitev javne službe v občini ni obvezna.
III. OBSEG IZVAJANJA KONCESIJE
7. člen
(obseg in predmet koncesije)
Javna služba obsega:
– izgradnjo vseh elementov toplovodnega omrežja, ki so
potrebni za prenos toplotne energije do uporabniških naprav,
– prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do
uporabnikov,
– prodaja toplotne energije uporabnikom skladno s tarif‑
nim sistemom,
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in
napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,
– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških
izboljšav,
– vodenje katastra primarnega in sekundarnega toplo‑
vodnega omrežja, vključno z vsemi objekti in napravami ter
registra priključkov na toplovodno omrežje,
– izvajanje meritev in preizkusov delovanja toplovodnega
omrežja.
Izvajalec javne službe mora poleg nalog iz prvega odstav‑
ka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so
z javno službo neločljivo povezane.
V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja
javno službo z objekti in napravami toplovodnega omrežja, ki
jih bo sam zgradil.
8. člen
Koncesionar mora zagotoviti uporabnikom storitev javne
službe toplotno energijo, proizvedeno v večinskem delu z upo‑
rabo obnovljivih virov energije.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
9. člen
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
– v upravnem postopku izdaja soglasja za priključitev
na toplovodno omrežje, skladno z določbo drugega odstavka
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71. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99,
51/04, 118/06, 70/08 in 22/10),
– daje smernice in mnenja, projektne pogoje in soglasja v
postopkih za pridobitev dovoljenj za posege v prostor in okolje,
ki zadevajo toplovodno omrežje, skladno z določbo 48. člena
Energetskega zakona.
V okviru svoje pristojnosti iz prvega odstavka tega člena
izdaja koncesionar soglasja h gradbeni dokumentaciji, soglasje
h gradnji in priključitvi ter soglasje k uporabnemu dovoljenju ali
k uporabi uporabnikovih toplotnih naprav v primeru gradnje na
podlagi gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte.
V. PODELITEV KONCESIJE
10. člen
Koncedent pridobiva koncesionarja za izvajanje storitev
javne službe na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se opravi po določbah tega odloka, v skladu z
Zakonom o gospodarskih javnih službah in ob smiselni uporabi
postopka v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
11. člen
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– navedbe o predmetu koncesije,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetek in trajanje koncesije,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– odgovorno osebo za dajanje informacij,
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s
tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– rok za izbiro koncesionarja,
– postopek, v primeru, da se v določenem roku ne prijavi
noben kandidat.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slove‑
nije. Sestavni deli razpisne dokumentacije morajo biti enaki
vsebini razpisa.
Če so posredovane samo nepravilne ali nepopolne prijave
na razpis, se razpis za izvajanje javne službe lahko ponovi.
12. člen
(izbira koncesionarja)
O izbiri koncesionarja odloči pristojni upravni organ ob‑
činske uprave z odločbo. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi
pristojni upravni organ občinske uprave predlog posebne ko‑
misije za vodenje razpisa, ki jo imenuje župan.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba.
O pritožbi odloča župan.
Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za dobo
največ 30 let, ki začne teči z dnem sklenitve koncesijske po‑
godbe.
Koncesionar je edini izvajalec javne službe na območju,
za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
Koncesionar pridobi izključno pravico gradnje in upravlja‑
nja z lokalnim toplovodnim omrežjem.
13. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je predmet konce‑
sije in izpolnjuje pogoje iz Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD‑1‑UPB3) (Uradni list RS, št. 65/09); ali je vpisan v register
samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno dovoljenje,
– da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov in je
ustrezno tehnično opremljen za samostojno opravljanje nalog,
ki so predmet koncesije,
– da razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energet‑
ske dejavnosti,

Uradni list Republike Slovenije
– da predloži celovit projekt izgradnje toplotnega omrežja
za območje izvajanja javne službe, načrt vzdrževanja navede‑
nega omrežja ter načrt priključevanja že zgrajenih objektov na
toplotno omrežje,
– da predloži predlog tarifnega sistema javne službe,
skladen z zakonom in drugimi predpisi,
– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
Koncesionar mora v svoji prijavi na razpis podrobno opre‑
deliti izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena (neto cena v EUR brez DDV) za storitve javne
službe, in sicer cena za enoto priključne moči v EUR/kW/leto
in cena za toploto v EUR/kWh,
– čas vzpostavitve javne službe in njen obseg pokritosti
območja,
– delež toplotne energije, proizvedene z uporabo obnovlji‑
vih virov energije, ki ne sme biti nižji od 50 odstotkov proizve‑
dene toplote na letni ravni.
Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesionarja
je sestavni del razpisne dokumentacije.
VI. KONCESIJSKA POGODBA
15. člen
(koncesijska pogodba)
Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko
pogodbo. V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan po
predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Benedikt.
Najkasneje mesec dni po pravnomočnosti odločbe o izbiri
koncesionarja koncedent pošlje izbranemu koncesionarju v
podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati
v roku enega meseca od prejema. Koncesijska pogodba prične
veljati z dnem podpisa obeh strank.
Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti
sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati po izteku roka.
V koncesijski pogodbi se določijo:
– višina finančnih jamstev za izvajanja storitev javne služ‑
be ter način uveljavljanja jamstev,
– pogoji odvzema koncesije, če pri oskrbi s toplotno
energijo nastajajo kršitve, na podlagi katerih je možen odvzem
koncesije,
– način, obseg in pogoji odkupa koncesije,
– pogoji in način prevzema javne službe v režijo,
– način potrditve sprememb o načinu izvajanja storitev
javne službe,
– način obveščanja javnosti in uporabnikov o storitvah
javne službe in
– pogoji in način izvajanja javne službe za primer nastan‑
ka višje sile pri koncesionarju.
16. člen
(podaljšanje pogodbe)
Koncedent lahko podaljša koncesijo za obdobje, ki se
določi v koncesijski pogodbi, če koncesionar v roku dvanajstih
mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe
pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod
katerimi je bila podeljena.
17. člen
(prenehanje razmerja, odkup, odvzem, prenos in prevzem)
Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in konceden‑
tom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
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– s sporazumnim prenosom koncesije,
– s prevzemom koncesije v režijo,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
18. člen
(režija)
Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo, če:
– pride koncesionar v stečaj ali likvidacijo ali koncesijska
pogodba preneha, ne glede na razlog ali način, koncedent pa
ugotovi, da v primernem roku ne bo mogel podeliti koncesije
drugemu koncesionarju, s tem, da je dotedanji koncesionar
do ponovne ureditve razmer dolžan koncedentu na njegovo
zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih priprav,
– je zagotovljena večja kakovost izvajanja javne službe.
Podrobneje se prevzem javne službe v režijo uredi v
koncesijski pogodbi.
19. člen
(odkup koncesije)
Koncedent lahko koncesijo odkupi.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da v primeru
prenehanja koncesijskega razmerja koncedent prevzame tudi
vse objekte in naprave v lasti koncesionarja, ki so namenjeni
izvajanju javne službe. Podrobnejša vprašanja prevzema na‑
vedenih objektov in naprav iz prejšnjega odstavka se uredijo s
koncesijsko pogodbo.
20. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne
službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v
koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat kršil določbe zakonov, pred‑
pisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi
zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučin‑
kovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne
službe, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega
vzdrževanja toplovodnega omrežja po izključni krivdi konce‑
sionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s
33. in 36. členom tega odloka,
– če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih
postavk,
– če koncesionar opusti sklenitev zavarovanja po 27. členu
tega odloka,
– če koncesionar več ne izpolnjuje pogojev za podelitev
koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost oskrbe s to‑
ploto preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna
služba.
V primerih iz druge, tretje, četrte, šeste in sedme alinee
prejšnjega odstavka je odvzem koncesije možen, če je kon‑
cedent na konkretno kršitev koncesionarja predhodno pisno
opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve
in mu pri tem zagrozil z odvzemom koncesije.
V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame
izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način
izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne
službe.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
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21. člen
(spremembe okoliščin)
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti
o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev kon‑
cesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statu‑
sni spremembi. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori,
če je zaradi sprememb prizadet interes občine ali če so zaradi
sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske po‑
godbe, lahko občina odvzame koncesijo.
22. člen
(višja sila)
Kot višja sila se razumejo izreden nepredvidene okolišči‑
ne, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj
volje strank.
Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge
elementarne nezgode, vojne ali ukrepi oblasti, pri čemer pride
do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega zna‑
čaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem
območju naselja Benedikt ali na njegovem delu na način, ki ga
predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z
opravljanjem javne službe, koncedent pa je dolžan koncesio‑
narju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške,
ki nastanejo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvaja‑
nju javne službe v takih pogojih.
Koncesionar je ob stavki dolžan zagotoviti nemoteno
oskrbo s toplotno energijo.
23. člen
(vključevanje podizvajalcev)
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo,
lahko koncesionar sklene, z drugim usposobljenim izvajalcem
storitev javne službe, pogodbo o začasnem izvajanju del, v
okviru katere lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve
na območju naselja Benedikt.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne služ‑
be preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta
in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem, nastopati v svojem
imenu.
VII. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
24. člen
(obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
Javno službo mora koncesionar izvajati kakovostno in
neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih
določenih z zakonom in odlokom koncedenta.
Koncesionar mora pri svojem delovanju upoštevati določ‑
be Energetskega zakona, in sicer:
– da se skladno z določbo 46. člena za zaposlene pri
koncesionarju ne uporabljajo naslednje določbe Zakona o so‑
delovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 43/93,
56/01 in 26/07):
a) določbe petega poglavja (78. do 84. člen) – v nadzor‑
nem svetu gospodarske družbe imajo lahko delavci le do 1/3
svojih zastopnikov,
b) določbe pete, šeste, sedme in osme alinee prvega
odstavka 89. člena,
c) določbe 93. člena, kakor tudi določbe 91. in 92. člena,
če se nanašajo na statusne spremembe,
d) določbe 98. člena,
e) ostale določbe v delih oziroma obsegu, kolikor se skli‑
cujejo ali nanašajo na navedene določbe,
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– da morajo skladno z določbo 47. člena v času stavke
delavci pri koncesionarju zagotavljati tako obratovalno pripra‑
vljenost objektov, omrežij in naprav, kot je predpisano za nede‑
lje, državne praznike in druge dela proste dneve,
– da morajo direktorji oziroma člani uprave zaposleni pri
koncesionarju s sklepom določiti delavce, ki opravljajo naloge
za zagotovitev obratovalne pripravljenosti iz prejšnje alinee,
– da delavci iz prejšnje alinee, ki ne opravljajo nalog iz
druge alinee tega člena, storijo hujšo kršitev delovne disci‑
pline, za kar se jim lahko izreče ukrep prenehanja delovnega
razmerja.
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz toplovo‑
dnega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki sodi v okvir
izvajanja javne službe, določa odlok Občine Benedikt.
25. člen
(objekti in naprave za izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan zgraditi ustrezno število objektov
in naprav toplovodnega omrežja, ki so potrebni za kvalitetno iz‑
vajanje javne službe v naselju Benedikt. Število oziroma obseg
obveznosti in način financiranja izgradnje navedenih objektov
in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih izgradi
koncesionar, so v lasti koncesionarja.
Koncedent in koncesionar se lahko v koncesijski pogodbi
dogovorita, da koncesionar v imenu in za račun koncedenta ne‑
odplačno opravlja storitve vodenja investicij v zvezi z izgradnjo
objektov in naprav toplovodnega omrežja.
Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji toplovodnega
omrežja je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše
dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v naj‑
večji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo
varnost in zanesljivost delovanja toplovodnega omrežja.
Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmer‑
nost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter
stroški njegove uporabe.
Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za
izgradnjo toplovodnega omrežja, pripravi koncesionar in jo
predloži koncedentu v potrditev.
V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka
je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru za‑
konskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
26. člen
(vzdrževanje in preskušanje toplovodnega omrežja)
Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za
vzdrževanje toplovodnega omrežja in z njim povezane infra‑
strukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje
javne službe.
Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti
za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se
pojavijo na toplovodnem omrežju. V ta namen mora koncesio‑
nar zagotoviti sam ali na podlagi pogodbe z drugim subjektom
dežurno službo, ki razpolaga z ustreznim številom usposoblje‑
nih ljudi in potrebno opremo.
Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o
vseh okvarah in nepravilnostih na toplovodnem omrežju in na
napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na
varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
27. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Koncesionar mora v roku 30 dni pred sklenitvijo pogodbe
z uporabniki skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali ne‑
vestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom
ali drugim osebam.
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28. člen
(izvajanje drugih dejavnosti)
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere
je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na
izvajanje javne službe.
Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v na‑
sprotju z namenom in načinom izvajanja javne službe.
VIII. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
29. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja javna
služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in
uporabo storitev javne službe pod enakimi pogoji brez diskrimi‑
nacije, v skladu z določbami energetskega zakona.
30. člen
(priključitev na toplovodno omrežje)
Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik
pridobiti soglasje za priključitev, skladno z določbo drugega
odstavka 9. člena tega odloka.
Soglasje za priključitev izda v upravnem postopku konce‑
sionar uporabniku, ki izpolnjuje zahteve, določene v splošnih
pogojih in če je priključitev ekonomsko sprejemljiva ter tehnično
izvedljiva.
V primeru kršitve pravice uporabnika iz drugega odstavka
tega člena, lahko uporabnik vloži pritožbo na župana Občine
Benedikt, ki odloči o njegovi pravici in koncesionarju naloži
ustrezno ravnanje.
31. člen
(uporaba storitev javne službe)
Z uporabnikom, ki je pridobil ustrezno soglasje za priklju‑
čitev na toplovodno omrežje, je koncesionar dolžan skleniti
ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega
odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z
upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju
ustrezno ravnanje.
Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplo‑
te urejajo splošni pogoji.
32. člen
(prekinitev uporabe storitev javne službe)
Koncesionar storitev lahko trajno ali začasno prekine izva‑
janje javne službe uporabniku v primerih, določenih z zakonom
in splošnimi pogoji.
O prekinitvi izvajanja javne službe koncesionar odloči z
upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča
župan Občine Benedikt.
IX. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
33. člen
(poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi posebno ločeno računo‑
vodstvo in druge evidence, ki bodo omogočale finančni in drugi
nadzor na poslovanjem koncesionarja v zvezi z nadzorom nad
izvajanjem koncesije,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze
na način, kot to zakon zahteva za družbe, skladno z določili
energetskega zakona.
Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v prime‑
ru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
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34. člen
(način financiranja javne službe)
Viri financiranja javne službe po tem odloku so prihodki od
opravljenih storitev, ki jih v svojem imenu in za svoj račun izvaja
koncesionar, sredstva koncedenta, ki jih ta pridobi za namen
izvajanja javne službe in sredstva neposrednega vlaganja dr‑
žavnega proračuna ali mednarodnih finančnih virov.
35. člen
(tarifni sistem)
Dobavljena toplota se obračunava na podlagi tarifnega
sistema, ki ga sprejme koncesionar s soglasjem Občinskega
sveta Občine Benedikt.
Pri oblikovanju tarifnega sistema iz prejšnjega odstavka
mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona
ter drugih predpisov.
Višino tarifnih postavk za opravljanje storitev javne služ‑
be v okviru tarifnega sistema določi koncesionar s soglasjem
Občinskega sveta Občine Benedikt.
36. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar za opravljanje koncesije koncedentu letno
plačuje koncesijsko dajatev, določeno s koncesijsko pogodbo.
V skladu s koncesijsko pogodbo lahko koncedent po lastni
presoji odpusti del ali celotno koncesijsko dajatev.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
37. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja pristojni upravni organ koncedenta.
Koncedent za posamezna strokovna in druga opravila
lahko pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma dru‑
go ustrezno institucij.
38. člen
(omogočanje nadzora)
Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter
omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke
in pojasnila.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
39. člen
(vrste nadzora)
Koncedent opravi napovedan nadzor s predhodno napo‑
vedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora po‑
tekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionar‑
ja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja.
Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov opravi tudi
nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred‑
stavnika koncesionarja in koncedenta, oziroma pooblaščenec
koncedenta.
XI. KONČNA DOLOČBA
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 36001-002/2010-5
Benedikt, dne 2. junija 2010
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.
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BISTRICA OB SOTLI
2456.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini
Bistrica ob Sotli

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 15. člena Statuta Občine
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Ob‑
čine Bistrica ob Sotli na 25. redni seji dne 20. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2010 v Občini Bistrica ob Sotli
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stro‑
škov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Občini
Bistrica ob Sotli.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi‑
čenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški vo‑
lilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane občinske‑
ga sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje
v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek
povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sred‑
stev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu
sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra‑
vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
na dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli‑
tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Bistrica
ob Sotli v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in po‑
rabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in
Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2010-25-02
Bistrica ob Sotli, dne 20. maja 2010
Župan
Občina Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.
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2457.

Sklep o plakatiranju v času volilne
in referendumske kampanje

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list
RS, št. 6/08 in 81/09) in 8. člena Zakona o volilni in referendum‑
ski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) je Občinski svet Občine
Borovnice na 27. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o plakatiranju v času volilne
in referendumske kampanje
1. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi
sporočili je dovoljeno na stalnih plakatnih mestih, ki so v upra‑
vljanju Občine Borovnica:
– Avtobusna postaja Pako
okolica
– Breg – pri spomeniku
okolica
– TVD Partizan
Borovnica
– Paplerjeva ulica, nasproti cerkve
Borovnica
– Brezovica pri Borovnici – gasilski dom okolica
– Avtobusna postaja Dol
okolica
– Avtobusna postaja pri Kocki
Borovnica
– Kozolec na Molkovem trgu
Borovnica.
Plakate namešča in odstranjuje vsak organizator volilne
kampanje sam.
2. člen
Za zagotovitev osnovnega informiranja volivcev v občini
lahko vsak organizator volilne oziroma referendumske kampa‑
nje namesti največ 1 plakat velikosti A2 na plakatnih mestih v
Borovnici in največ en plakat velikosti A2 (420 × 594) na plaka‑
tnih mestih v okolici (varianta plakat A1, velikosti 594 × 841).
Lokacijo namestitve plakata organizator izbere glede na
zasedenost plakatnega mesta tako, da ne preleplja in ne uni‑
čuje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje.
3. člen
Organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občin‑
skega sveta in župana občina omogoči tudi uporabo brezplač‑
nih mobilnih plakatnih panojev velikosti B1 (707 × 1000), po‑
stavljenih na Molkovem trgu. Za vsakega organizatorja volilne
kampanje občina zagotovi en mobilni pano najkasneje 20 dni
pred dnem glasovanja.
4. člen
V primeru, da bo posamezni organizator volilne kampanje
na brezplačna plakatna mesta namestil več plakatov, kot je
omogočeno s tem sklepom, bo občina odstranila nepravilno na‑
meščene plakate na stroške organizatorja volilne kampanje.
5. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvem in
drugem členu, je dovoljeno s soglasjem lastnika reklamnih
tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
6. člen
Plakatiranje na objektih v lasti občine ni dovoljeno. Posta‑
vljanje začasnih plakatnih mest na zemljiščih v lasti občine je
dovoljeno le v času trajanja volilne kampanje za volitve članov
občinskega sveta in župana, s pisnim soglasjem občine. Ob‑
čina za ta namen lahko odda zemljišči 2080/8 (pri stebru) in
300/2 (pred vrtcem). Velikost posameznega dela parcele se do‑
loči največ v površini 3 m × 3 m. Cena za najem posameznega
dela parcele vključno s takso znaša 50 evrov in jo organizator
volilne kampanje plača pred izdajo soglasja.
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Vlogo za pridobitev soglasja za najem zemljišča da or‑
ganizator volilne kampanje najkasneje 30 dni pred dnem gla‑
sovanja. Občinska uprava o vlogah za najem zemljišča za
postavitev začasnih plakatnih mest odloči najkasneje 20 dni
pred dnem glasovanja, po vrstnem redu prispetja vlog.
7. člen
Postavljanje transparentov preko občinskih cest je do‑
voljeno s pisnim dovoljenjem občine v skladu z odlokom o
občinskih cestah. Transparent je dovoljeno postaviti največ za
25 dni, ob plačilu najemnine v višini 80 evrov pred izdajo do‑
voljenja. Postavitev transparenta preko občinske ceste izvede
izvajalec javne službe vzdrževanja cest na stroške organiza‑
torja volilne kampanje. Dovoljenja za postavitev transparenta
se izdaja po vrstnem redu prispetja vlog.
8. člen
Pri postavljanju začasnih plakatnih mest na zemljiščih fi‑
zičnih in pravnih oseb ali zemljiščih v lasti občine v varovalnem
pasu občinske ceste je potrebno upoštevati polje preglednosti
in odmik od ceste najmanj v širini 1,5 m.
9. člen
Plakate in plakatna mesta, nameščene v nasprotju z
določili tega sklepa, bo odstranila pooblaščena oseba Občine
Borovnica na stroške organizatorja volilne kampanje.
Nadzor nad upoštevanjem določil tega sklepa vrši Med‑
občinski inšpektorat in redarstvo.
10. člen
Glede odstranjevanja plakatov in plakatnih mest in drugih
vprašanj, ki niso urejena s tem sklepom, se neposredno upora‑
bljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2010-1
Borovnica, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

2458.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve
v Občini Borovnica

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 14. člena Statuta Občine
Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet
Občine Borovnica na 27. redni seji dne 3. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Borovnica
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje za
volitve župana in članov občinskega sveta.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje za člane občinskega sveta,
katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu,
imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v
višini 0,33 evra za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek po‑
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vrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila županu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upra‑
vičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih
kandidate je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volil‑
nih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta organizatorja
volilne kampanje za župana, ki kandidirata v drugem krogu,
upravičena do delnega povračila stroškov le na podlagi doblje‑
nih glasov v drugem krogu.
4. člen
Organizatorjem volilne kampanje za župana se povrnejo
stroški v višini 0,12 evrov za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porablje‑
nih sredstev, razvidnega iz poročila županu in računskemu
sodišču.
5. člen
Organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občin‑
skega sveta in župana se na njihovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje na podlagi tega sklepa v roku 30 dni po
predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo županu in računskemu sodišču.
V vlogi za povračilo mora biti napisan račun, na katerega
se nakaže povračilo stroškov.
Iz poročila organizatorjev, ki organizirajo volilno kampanjo
v več občinah in vse transakcije vodijo preko enega računa,
mora biti razviden obračun prihodkov in stroškov po posa‑
meznih občinah in posameznih listah oziroma kandidatih za
župana. V nasprotnem primeru se šteje, da poročilo ni ustre‑
zno in organizator volilne kampanje ni upravičen do delnega
povračila stroškov.
Št. 040-0002/2010-1
Borovnica, dne 3. junija 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
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BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
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71

72

73

74

2459.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Majšperk za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/08, 100/08 Odl. US:
U‑I‑427/06‑9 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZTD‑B,
56/02 ZJU, 127/06 ZJZP 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09)
17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99,
92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 30. redni seji dne
3. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2010 (Ura‑
dni list RS, št. 106/09) se spremeni 2. člen, ki glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

v EUR

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

5.821.938

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.260.327

DAVČNI PRIHODKI

2.893.956

700 Davki na dohodek in dobiček

2.893.956

703 Davki na premoženje

34.400

704 Domači davki na blago in storitve

95.570

NEDAVČNI PRIHODKI

236.401

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

161.501

711 Takse in pristojbine

1.300

712 Denarne kazni

2.600

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

23.000

714 Drugi nedavčni prihodki

48.000

KAPITALSKI PRIHODKI

77.749

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

56.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

21.749

PREJETE DONACIJE

10.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

10.000

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

MAJŠPERK
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Proračun 2010
(EUR)

Konto
I.

Stran

2.473.862
722.880

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

1.750.982

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.217.731,25

40

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

41

1.309.981
200.828
33.270
945.403

403 Plačila domačih obresti

34.600

409 Rezerve

95.880

TEKOČI TRANSFERI

1.201.313

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

722.578

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

119.010

413 Drugi tekoči domači transferi

359.725

Stran

42

43

6986 /
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INVESTICIJSKI ODHODKI

3.581.641,25

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

3.581.641,25

INVESTICIJSKI TRANSFERI

124.796

431 Investicijski transferi osebam,
ki niso proračunski uporabniki

36.596

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

88.200

III.

PRORAČUNSKI
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

0

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

0

75

V.

44

VI.

–395.793,25

ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo iz‑
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte
ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Majšperk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2010
(Uradni list RS, št. 106/09) se spremeni 11. člen, ki glasi:
»Za namen ureditve parkirišča Stoperce se Občina
Majšperk v letu 2010 lahko zadolži v višini 25.000,00 EUR,
za namen nakupa prostorov za pošto na Ptujski Gori pa v
višini 6.182,88 EUR.
Občina lahko izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ter javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Majšperk pod po‑
goji in do višine, ki jo na predlog županje vsakokrat določi
občinski svet.«
3. člen
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine Maj‑
šperk za leto 2010 ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-48/2010-3
Majšperk, dne 3. junija 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

MINISTRSTVA

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

31.182,88

50

ZADOLŽEVANJE

31.182,88

500 Domače zadolževanje

31.182,88

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

132.500

55

ODPLAČILA DOLGA

132.500

550 Odplačila domačega dolga

132.500

IX.

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

–497.110,37

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–101.317,12

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. 2009

395.793,25
497.110,37

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑

2460.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Na podlagi petega odstavka 14. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10) minister za šolstvo in šport
izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca
1. člen
V Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05,
33/08 in 126/08) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(igrišče in igrala)
Igrišče mora zagotavljati najmanj 15 m² površine na otro‑
ka, izjemoma lahko tudi manj, če so v neposredni bližini vrtca
zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro in do njih
vodi varna pot.
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Igrišče mora biti urejeno tako, da otrokom omogoča izbiro
raznovrstnih dejavnosti, socialne stike in tudi umik v zasebnost
v skladu s kurikulom in programom vrtca.
Igrišče mora biti opremljeno z enostavnimi, sestavljeni‑
mi in kompleksnimi igralnimi enotami, tako da je za vsakega
otroka na voljo najmanj 1,5 igralnega mesta in urejeno na
način, da otrokom omogoča izbiro različnih dejavnosti, soci‑
alne stike in tudi umik v zasebnost.
Razvrstitev igralnih enot na igrišču mora omogočati
nemoteno dejavnost otrok prvega in drugega starostnega
obdobja.
Vrtec mora za igrala od proizvajalca, dobavitelja ozi‑
roma izvajalca ureditve igrišča pridobiti dokumentacijo, iz
katere je razvidno, da je igralo proizvedeno in nameščeno
na igrišče vrtca v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi
s področja opreme in podlog otroških igrišč.«.
2. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(vzdrževanje igral in igrišča)
Ravnatelj vrtca je dolžan zagotavljati preglede igral in
igrišč ter njihovo vzdrževanje.
Vzdrževanje igral in igrišč se izvaja v skladu s progra‑
mom pregledov, ki določa rutinske preglede, podrobnejše
periodične preglede in vsakoletni glavni pregled. S progra‑
mom pregledov se določi pogostost posameznih pregledov,
tako da se upošteva garancijo, priporočila in navodila proi‑
zvajalca igral, frekvenco uporabe igral na igrišču in njihovo
izpostavljenost zunanjim vplivom.
Ravnatelj za pripravo programa pregledov, organizacijo
in izvajanje pregledov zadolži zaposlenega v vrtcu, ki je za
to ustrezno usposobljen.
Za ustrezno usposobljenost iz prejšnjega odstavka se
šteje potrdilo o usposabljanju v trajanju najmanj osem ur,
ki ga izda institucija, ki ima akreditacijo s področja varnosti
otroških igrišč oziroma je registrirana za opravljanje dejav‑
nosti varnosti pri delu na področju vzgoje in izobraževanja
in ima najmanj pet let izkušenj z izvajanjem pregledovanja
in preskušanja igral na otroških igriščih. Potrdilo ne sme biti
starejše od petih let.
Rutinski pregled pred uporabo igrišča je namenjen
preverjanju splošnega stanja igral in igrišča ter ugotavljanju
morebitnih poškodb, ki so posledica vandalizma, uporabe ali
vremenskih vplivov.
Periodični pregled je namenjen podrobnejšemu pre‑
gledu morebitne obrabe ali poškodbe igral in igrišča ter se
opravi najmanj enkrat na tri mesece.
Ravnatelj za letni pregled igral, ki vključuje preverjanje
dotrajanosti igral, stanje temeljev in podlage ter varnost igral,
imenuje posebno komisijo, ki je sestavljena iz najmanj treh
članov, od katerih mora biti ena oseba ustrezno usposoblje‑
na. Vrtec lahko letni pregled igral in igrišča poveri instituciji,
ki ima akreditacijo s področja varnosti otroških igrišč oziroma
je registrirana za opravljanje dejavnosti varnosti pri delu
na področju vzgoje in izobraževanja in ima najmanj tri leta
izkušenj z izvajanjem pregledovanja in preskušanja igral na
otroških igriščih.
O opravljenih pregledih in o opravljenih vzdrževalnih
posegih na igralih oziroma igriščih se vodi evidenca v skladu
s priporočili v publikaciji Varno otroško igrišče, objavljeno na
spletni strani http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pa‑
geuploads/podrocje/vrtci/pdf/Varno_igrisce_publikacija.pdf.
Igrala, za katera se ugotovi, da niso več varna, se mora
zavarovati in onemogočiti njihovo uporabo, dokler napaka,
obraba ali okvara ni odpravljena ali pa se igralo odstrani z
igrišča vrtca.«.
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3. člen
V prvem odstavku 12. člena se za drugim stavkom doda
besedilo: »Zmogljivost stavbe je lahko tudi večja, vendar samo,
če je možno zagotoviti na otroka minimalno 15 m² za igrišče
vrtca, pri čemer je osnova za izračun 22 otrok na oddelek.
Stavba vrtca mora biti oblikovana tako, da zagotavlja, da na
igrišču in stavbi vrtca (v skupnih prostorih za otroke, v spre‑
mljajočih prostorih in komunikacijskih poteh) ne bo prihajalo do
večjega hkratnega števila otrok, kot bi to bilo v vrtcu s šestimi
oddelki.«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se za drugim stavkom doda
besedilo: »Razdalja je lahko manjša le, če je z analizo vplivov
okolja na stavbo dokazano, da zahteve za prostor vrtca niso
znižane.«.
5. člen
V prvem odstavku 35. člena se tretja alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– kad z ročno prho in z nedrsečo podlago, katere zgornji
rob je 85 cm nad tlemi,«.
Peta alineja drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»– dve straniščni školjki na oddelek, ena mora biti otroške
velikosti, druga je lahko normalne velikosti; izplakovalni meha‑
nizmi morajo biti postavljeni tako, da jih otroci dosežejo,«.
Sedma alineja tretjega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»– dve straniščni školjki na oddelek, ena mora biti otroške
velikosti, druga je lahko normalne velikosti; ob vsaki školjki je
na steni pritrjeno kovinsko oprijemalo,«.
6. člen
V 45. členu se črta prva alineja.
Dosedanje druga, tretja, četrta in peta alineja postanejo
prva, druga, tretja in četrta alineja.
7. člen
Besedilo 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če so prostori vrtca urejeni v nenamenskih stavbah, se
morajo upoštevati predpisi o spremembi namembnosti.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sprememba
namembnosti ni potrebna, če se prostori vrtca uredijo v stano‑
vanjskih stavbah, upravnih in pisarniških stavbah, trgovskih in
drugih stavbah za storitvene dejavnosti ter v stavbah splošnega
družbenega pomena, če je za to stavbo že izdano uporabno
dovoljenje. V takšni stavbi lahko delujeta, v skladu z norma‑
tivi in standardi, ki jih določa ta pravilnik, največ dva oddelka
otrok.
Kadar se vrtec uredi iz bivalnih kontejnerjev, ki ne upošte‑
vajo v celoti določil za novogradnjo vrtca, se šteje za nenamen‑
sko stavbo, ki se lahko uporablja začasno, za obdobje največ
deset let. Zagotovljeni morajo biti osnovni bivalni pogoji, ki v
skladu s tem pravilnikom veljajo za vrtec.
Poleg smiselne uporabe določb tega pravilnika za novo‑
gradnjo, se uporabljajo še določbe tega poglavja.«.
8. člen
Četrti odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Umivalnik in straniščna školjka se lahko prilagodita višini
otrok s stabilnim podestom, ki je dovolj velik, da otrok ne pade
z njega, se ob uporabi ne premika, nima ostrih robov, površina
pa mora biti nedrseča.«.
9. člen
Besedilo 66. člena se spremeni, tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja šolska
inšpekcija, razen nadzora nad izvajanjem:
– petega odstavka 8. člena,
– 8.a člena,
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– 10. in 26. člena,
– četrtega odstavka 30. člena,
– osme alineje drugega odstavka in šestega odstavka
34. člena,
– četrtega odstavka 35. člena,
– 45. člena,
– četrtega in šestega odstavka 46. člena,
– 49. člena,
– prvega, tretjega in četrtega odstavka 50. člena,
– 51. člena,
– 53.a člena,
– desetega odstavka 54. člena,
– četrtega odstavka 56. člena in
– drugega odstavka 59. člena,
ki ga izvaja zdravstveni inšpektorat.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za vrtce, ki zaradi zagotovitve notranje igralne površi‑
ne, določene v 19. členu pravilnika, ne bi mogli sprejeti vseh
vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica sprejme sklep o
manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3 m² na
otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m² na otroka
za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m² na
otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
K sklepu si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega
za področje predšolske vzgoje. Odstopanje od normativa
lahko traja najdlje do 1. septembra 2013, soglasje ministra,
pristojnega za področje predšolske vzgoje, pa mora občina
ustanoviteljica za vsako šolsko leto pridobiti posebej.
Minister, pristojen za področje predšolske vzgoje izda
soglasje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge, iz katere
so razvidni podatki o notranji igralni površini za posamezen
vrtec, če sta izpolnjena naslednja pogoja:
– vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene
otroke,
– občina ustanoviteljica izvaja aktivnosti za zagotovitev
dodatnih prostih mest v vrtcu.
11. člen
Vrtci morajo do 1. januarja 2011 imenovati odgovorno
osebo za pripravo programa pregledov, izdelati program
pregledov in imenovati komisijo za letni pregled igral in
igrišče vrtca.
Za igrala, ki so že nameščena na igriščih vrtcev in
nimajo dokazila, da so izdelana v skladu z veljavnimi slo‑
venskimi standardi s področja opreme in podlog otroških
igrišč, ugotovi varnost igral in njihove namestitve komisija iz
sedmega odstavka 8.a člena pravilnika, in sicer najpozneje
v enem letu od dneva uveljavitve tega pravilnika. O opra‑
vljenem pregledu komisija izdela evidenčni zapis, ki vsebuje
datum pregleda ter stanje posameznega igrala in igrišča. Z
igrali, za katera se ugotovi, da niso več varna, se ravna v
skladu z devetim odstavkom 8.a člena pravilnika.
Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če so v
vrtcu do dneva uveljavitve tega pravilnika za igrala že prido‑
bili oceno varnosti v skladu s predpisi, ki so veljali do dneva
uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
Zaposlenim v vrtcu, ki so do dneva uveljavitve tega
pravilnika že pridobili potrdila o usposobljenosti, ki ustrezajo
pogojem iz četrtega odstavka 8.a člena pravilnika, se prizna
ustrezna usposobljenost.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-47/2010
Ljubljana, dne 10. maja 2010
EVA 2010–3311–0008
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

2461.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o pridobivanju nazivov na področju varstva
kulturne dediščine in varstva
arhivskega gradiva

Na podlagi 103. člena Zakona o varstvu kulturne dedi‑
ščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 89. člena Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list
RS, št. 30/06) izdaja ministrica za kulturo

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pridobivanju nazivov
na področju varstva kulturne dediščine
in varstva arhivskega gradiva
1. člen
V Pravilniku o pridobivanju nazivov na področju varstva
kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list
RS, št. 101/08) se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da
se glasi:
»(2) Vrhunski dosežki iz 4. točke prejšnjega odstavka so
izkazani, če je posameznik v kariernem obdobju iz 3. točke
prejšnjega odstavka dosegel vsaj 800 točk iz razdelkov 1.1,
1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1.1 ali 7.1.4, 7.1.2,
7.1.3, 7.1.5, 7.2.1, 7.3.1, 8.1 in 9.1 iz priloge tega pravilnika,
pri čemer mora doseči najmanj 300 točk iz strokovnega dela,
najmanj 300 točk iz objav ter najmanj 40 točk iz mentorskega
in izobraževalnega dela.«
2. člen
Četrti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Kot delovne izkušnje na področju varstva se štejejo
izkušnje, pridobljene v delovnem razmerju ali pri samostojnem
opravljanju poklica na področju varstva po pridobitvi izobrazbe,
ki je pogoj za pridobitev naziva, za katerega je posameznik vlo‑
žil vlogo, razen če ta pravilnik ne določa drugače. Kot delovne
izkušnje na sorodnem področju se štejejo delovne izkušnje,
pridobljene v delovnem razmerju ali pri samostojnem opravlja‑
nju poklica zunaj področja varstva, po pridobitvi izobrazbe, ki
je pogoj za pridobitev naziva, za katerega je posameznik vložil
vlogo, razen če ta pravilnik ne določa drugače, in s katerimi
je posameznik pridobil strokovna znanja, ki so potrebna za
varstvo dediščine. Ustreznost strokovnih znanj, pridobljenih z
delovnimi izkušnjami na sorodnem področju, preveri komisija
iz 11. člena tega pravilnika in o tem poda mnenje.«
3. člen
V 14. členu se za besedo »ministrstvo« doda besedilo
»oziroma arhiv«.
4. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vloga za pridobitev naziva mora biti pripravljena in
vložena v skladu z navodili, ki jih na svoji spletni strani objavi
ministrstvo oziroma arhiv.«
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Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se

glasi:

»(2) Če iz navedbe ali dokazila o strokovnih kompetencah
ni mogoče razbrati izpolnjevanja pogoja strokovnih kompetenc
ali na njuni podlagi ni mogoče oceniti strokovne kompetence
posameznika, se takšna navedba oziroma dokazilo ne upo‑
števa.«
Desedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
Besedilo priloge pravilnika se nadomesti z novim besedi‑
lom, kot je določeno v prilogi tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Vloge za pridobitev nazivov, vložene do 15. aprila 2010,
se obravnavajo v skladu s Pravilnikom o pridobivanju nazivov
na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega
gradiva (Uradni list RS, št. 101/08).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2010/7
Ljubljana, dne 4. junija 2010
EVA 2010-3511-0004
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo
Priloga
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Priloga
PRILOGA: MERILA ZA OCENJEVANJE STROKOVNIH KOMPETENC S PODROČJA
VARSTVA

1. Arhivska dejavnost
1.1. Vodnik oz. inventar po arhivskem gradivu (30.000 znakov)
1.2. Arhivski inventar (30.000 znakov)
1.3. Arhivski popis gradiva do leta 1918 (30.000 znakov)
1.4. Arhivski popis (30.000 znakov)
1.5. Kontinuirano, najmanj pet letno pridobivanje, urejanje in posredovanje
arhivskega gradiva
2. Konservatorska dejavnost
2.1. Izvedba zahtevnega ali obsežnega konservatorskega projekta na
spomeniku ali dediščini z obvezno objavo poročil in izsledkov
2.2. Inovacija na področju konservatorskih metod in njena uvedba v prakso z
obvezno objavo izsledkov
2.3.Priprava predloga predpisa na področju varstva
2.4. Izvedba zahtevnega prezentacijsko-interpretacijskega projekta za
izboljšanje dostopnosti spomenika ali dediščine javnosti z obvezno objavo
izsledkov
2.5. Priprava, usklajevanje in uvajanje metod in standardov za posamezno
nalogo varstva
2.6. Priprava internih navodil, priročnika ali drugega pripomočka za
konservatorsko prakso in druge uporabnike
2.7. Izdelava vzorčnega konservatorskega načrta, strokovne podlage ali
drugega dokumenta z vplivom na konservatorsko prakso
2.8.Kontinuirano, najmanj petletno delo na konservatorskih projektih z
obveznim publiciranjem
3. Konservatorsko-restavratorska dejavnost
3.1. Izvedba zahtevnega ali obsežnega konservatorsko-restavratorskega
posega z obveznim publiciranjem poročil in izsledkov
3.2. Inovacija na področju konservatorsko-restavratorskih tehnik in njena
uvedba v proces dela z obveznim publiciranjem izsledkov
3.3. Izdelava konservatorsko-restavratorskega načrta (programa/projekta) za
zahteven poseg na predmetu ali objektu
3.4.Konservatorsko-restavratorski prispevek k razstavi z objavo
3.5. Kontinuirano, najmanj petletno konserviranje-restavriranje izbranega
gradiva z obveznim publiciranjem
3.6.Načrt hranjenja za različne namene
3.7.Konservatorsko-restavratorski prispevek k razstavi
3.8.Sodelovanje pri izvedbi zahtevnih ali obsežnih konservatorskorestavratorskih posegov na predmetu ali objektu
4. Razstave in drugi projekti
4.1. Postavitev stalne razstave s katalogom (60.000 znakov)
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4.2. Avtorska razstava s katalogom (60.000 znakov)
4.3. Avtorsko sodelovanje pri razstavi s katalogom
4.4. Kontinuirano, najmanj petletno delo pri vodenju in dopolnjevanju
muzejske zbirke z obveznim publiciranjem
4.5. Avtorska ali stalna razstava
4.6. Drug razstavni projekt
5. Pedagoška dejavnost in popularizacija
5.1. Izvedba vzorčnega pedagoškega ali promocijskega projekta z obveznim
publiciranjem
5.2.Priprava zahtevnega interpretativnega in didaktičnega gradiva za
uporabnike
5.3. Avtorski prispevek pri pripravi scenarija za avdiovizualni projekt
5.4. Strokovno sodelovanje pri pripravi podlage za avdiovizualni projekt
5.5. Kontinuirano najmanj petletno izvajanje izobraževalnih programov ali
programov izpopolnjevanja z obveznim publiciranjem
5.6. Kontinuirano, najmanj petletno vodenje, izvajanje promocijskih
programov ponudbe in storitev z obveznim publiciranjem
5.7. Evalvacija ali raziskava uporabnikov s publiciranjem
5.8.Splošna popularizacija stroke – poljudni članek in predavanje
6. Dokumentacijska dejavnost
6.1. Vzpostavitev dokumentacijskega sistema
6.2. Kontinuirano, najmanj petletno delo pri urejanju dokumentacije z
obveznim publiciranjem izsledkov
6.3. Kontinuirano, najmanj petletno delo pri vzdrževanju in razvoju
dokumentacijskega sistema
6.4. Sodelovanje in izbor dokumentacijskega gradiva za razstavo, publikacijo
ali drug (konservatorski, konservatorsko-restavratorski) projekt
7. Objave
7.1.Izdane knjige ali monografske publikacije
7.1.1. Doktorska disertacija
7.1.2. Izdana strokovna knjiga (najmanj 90.000 znakov, recenzirana)
7.1.3. Strokovni priročnik ali učbenik (najmanj 60.000 znakov)
7.1.4. Magistrsko delo (magisterij znanosti)
7.1.5. Poglavje v strokovni knjigi oz. monografski publikaciji ali razstavnem
katalogu (najmanj 30.000 znakov)
7.1.6. Uredništvo zbornika, strokovne knjige ali periodičnih strokovnih
publikacij (240.000 znakov)
7.2.Objavljeni znanstveni ali strokovni članki
7.2.1. Znanstveni ali strokovni članek v znanstveni ali strokovni reviji
(najmanj 10.000 znakov, navedeno število točk velja za najmanj
30.000 znakov)
7.2.2. Prevod strokovne publikacije (najmanj 30.000 znakov)
7.2.3. Recenzija (60.000 znakov)
7.2.4. Poljudnoznanstveni članek
7.3.Prispevki na znanstvenih in strokovnih srečanjih, predavanja na
znanstvenih in strokovnih ustanovah
7.3.1. Vabljeno predavanje na tuji strokovni ustanovi (nad 30 min.)
7.3.2. Predavanje na strokovni konferenci, strokovno predavanje v tujini
7.3.3. Predavanje na strokovni konferenci, strokovno predavanje v Sloveniji
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7.3.4. Javne predstavitve, posterji
8. Strokovne nagrade in priznanja, strokovne funkcije
8.1.Strokovna nagrada osrednjega strokovnega društva na območju
Republike Slovenije
8.2.Strokovno priznanje osrednjega strokovnega društva na območju
Republike Slovenije
8.3.Mandatno vodenje strokovnega organa zavoda ali ministrstva
8.4.Mandatno članstvo v strokovni komisiji zavoda ali ministrstva
8.5.Mandatno vodenje stanovskega oziroma strokovnega društva ali
združenja v posamezni dejavnosti
8.6.Mandatno članstvo v organu stanovskega oziroma strokovnega društva
ali združenja v posamezni dejavnosti
9. Strokovno izpopolnjevanje na področju varstva
9.1. Mentorsko in izobraževalno delo
9.2. Organizacija mednarodnega kongresa, delavnice, srečanja ali posveta
9.3. Organizacija domačega kongresa, delavnice, srečanja ali posveta
9.4 Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju,
seminarju ali usposabljanju (4 dni in več)
9.5. Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju,
seminarju ali usposabljanju (2–3 dni)
9.6. Znanja in veščine, pridobljene z aktivnim sodelovanjem na tečaju,
seminarju ali usposabljanju (do 1 dan)
9.7. Preizkus znanja iz razdelkov 9.4–9.6
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Opombe:
1. Kot strokovno delo se upoštevajo razdelki 1-6 in 8, kot objave razdelek 7 in kot
izpopolnjevanje razdelek 9.
2. Število točk obsega razpon od 0 do navedene vrednosti, glede na obseg in zahtevnost
objave ali strokovnega dela.
3. V razdelkih, kjer so točke navedene s poševnico, velja zgornja vrstica kot vrednost
celega projekta in spodnja kot število točk za nosilca projekta ali avtorja/sodelavca. Če
je več nosilcev in/ali sodelavcev projekta, se določene točke porazdelijo glede na
obseg in zahtevnost prispevka posameznika.
4. Število navedenih znakov je določeno glede na obseg avtorske pole besedila (30.000
znakov)
5. Za posamezno dejavnost se smiselno uporabljajo tudi kvantitativni kriteriji drugih
dejavnosti.
6. Kot publikacija se šteje vsak zapis informacije na katerem koli nosilcu, ki je izdan,
založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti.
7. Kot avdiovizualni projekt se šteje projekt, namenjen predvajanju v medijih.
8. Kot mentorsko in izobraževalno delo se šteje mentorstvo pripravnikom, mentorstvo
učencem, dijakom in študentom v okviru raziskovalnih in diplomskih nalog,
izobraževalno delo pri projektih vzgojnih in izobraževalnih ustanov, sodelovanje pri
visokošolskem izobraževanju. Število točk se dodeli skupno za vse mentorsko in
izobraževalno delo. Komisija dodeli ustrezno število točk glede na število
pripravnikov, ki jim je bil posameznik mentor, število in obseg raziskovalnih in drugih
nalog, pri katerih je bil posameznik mentor ali somentor, obseg in število izobraževanj
in delavnic pri projektih vzgojnih in izobraževalnih ustanov ter imenovanje v
predavatelje na visokošolskih ustanovah.
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Navodilo o načinu ravnanja s poštnimi
pošiljkami s prepovedano vsebino

Na podlagi petega odstavka 48. člena Zakona o poštnih
storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) izdaja minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo

NAVODILO
o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami
s prepovedano vsebino
1. člen
(vsebina navodila)
To navodilo predpisuje način ravnanja s poštnimi pošiljka‑
mi s prepovedano vsebino.
2. člen
(splošna določba)
V poštnih pošiljkah je prepovedano pošiljati snovi in pred‑
mete iz 48. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS,
št. 51/09; v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(pomen uporabljenih izrazov)
(1) V tem navodilu uporabljeni izrazi pomenijo:
1. narkotiki in psihotropne snovi iz 1. točke prvega odstav‑
ka 48. člena zakona so prepovedane droge, kot so določene v
zakonu, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi droga‑
mi, ter snovi v skladu s predpisi, ki urejajo predhodne sestavine
za prepovedane droge;
2. nevarne snovi iz 2. točke prvega odstavka 48. člena
zakona so:
– kemikalije, katerih promet ali uporaba sta v skladu s
predpisi, ki urejajo promet s kemikalijami, omejena ali prepo‑
vedana,
– snovi, ki vsebujejo povzročitelje nalezljivih bolezni,
– radioaktivne snovi, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost;
3. predmeti iz 4. točke prvega odstavka 48. člena tega
zakona pomenijo blago, ki je za naslovno državo navedeno
kot prepovedano v Seznamu prepovedanega blaga (List of
Prohibited Articles), ki se vodi pri Svetovni poštni zvezi (UPU)
in je dostopen na njeni spletni strani (www.upu.int);
4. snovi oziroma predmeti iz 6. točke prvega odstavka
48. člena zakona so snovi in predmeti, ki lahko ogrožajo življe‑
nje ali zdravje ljudi, spolno nedotakljivost, gospodarstvo, javni
red in mir, zlasti pa:
– strelno, kemično, biološko ali jedrsko orožje, naboji, ek‑
splozivna sredstva, vojaško orožje in vojaška oprema, katerih
promet posameznikom ni dovoljen ali je omejen,
– sredstva za množično uničevanje,
– pornografski material, ki prikazuje mladoletne osebe,
– potne listine, razen če so poslane v priporočenih poštnih
pošiljkah ali vrednostnih poštnih pošiljkah,
– večje pošiljke denarja, razen če so poslane v vredno‑
stnih poštnih pošiljkah,
– material in predmeti, ki se uporabljajo za izzivanje ali
ščuvanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva, raz‑
dora ali nestrpnosti,
– predmeti, ki se uporabljajo za ščuvanje ali pozivanje k
neposredni izvršitvi kaznivih dejanj genocida.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak
pomen, kot je določen v zakonu.
4. člen
(ravnanje s prepovedanimi pošiljkami)
Če se sumi, da poštna pošiljka vsebuje snovi ali pred‑
mete iz prve, druge in četrte točke prvega odstavka 3. člena
tega navodila ali živo žival ali žive živali, ki niso navedene v
tretjem odstavku 48. člena zakona, se poštna pošiljka ne do‑
stavi naslovniku. V tem primeru se poštna pošiljka uskladišči
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Stran

6993

na varnem mestu, kjer se ne zadržujejo delavci ali prebivalci,
zavaruje se dostop do mesta hranjenja, prepreči se kakršno
koli poseganje v poštno pošiljko in po potrebi ustrezno poskrbi
za delavce, ki so prišli v stik z vsebino te pošiljke. Nemudoma
se pokliče Regijski center za obveščanje na enotno evropsko
številko za klice v sili »112« ali policijo na številko »113«, ki
ukrepata v skladu s svojimi pristojnostmi.
5. člen
(predmeti, prepovedani v naslovni državi)
(1) Če se sumi, da poštna pošiljka v mednarodnem po‑
štnem prometu iz Republike Slovenije vsebuje predmete, ki so
prepovedani v naslovni državi, se ravna po določbah Konven‑
cije Svetovne poštne zveze (UPU).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v prime‑
ru, če se sumi, da takšna pošiljka vsebuje snovi oziroma pred‑
mete iz prve, druge in četrte točke prvega odstavka 3. člena
tega navodila ali živo žival ali žive živali, ki niso navedene v
tretjem odstavku 48. člena zakona, ravna tako, kot je predpi‑
sano v tem navodilu.
6. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati
Pravilnik o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s prepoveda‑
no vsebino (Uradni list RS, št. 85/06).
7. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-194/2009-30
Ljubljana, dne 31. maja 2010
EVA 2009-3211-0030
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

POPRAVKI
2463.

Redakcijski popravek Sklepa o izvzemu
zemljišč iz javne rabe

REDAKCIJSKI POPRAVEK
Sklepa o izvzemu zemljišč iz javne rabe
(Uradni list RS, št. 42/10)
V Sklepu o izvzemu zemljišč iz javne rabe (Uradni list RS,
št. 42/10) se izvede naslednji redakcijski popravek:
»v prvem odstavku se parcelna številka 1202/8 nadomesti
s številko 1196/3«.
Obrazložitev:
Popravek sklepa je bilo treba uskladiti z novo nastalim
stanjem zaradi postopka evidentiranja urejene meje, izrav‑
nanega dela meje in parcelacije ter na podlagi tega postopka
izdanega Sklepa štev. 02112‑48/2010‑2 z dne 4. 3. 2010 Geo‑
detske uprave RS, OGU Kranj, s katerim je bila parc. št. 1202/8
nadomeščena s številko 1196/3 k.o. Želeče.
Št. 039-4/2010-3
Bled, dne 2. junija 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Stran
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VSEBINA
2361.

2460.
2461.
2462.
2362.

2363.

2364.
2365.
2366.
2367.

2368.
2369.

2370.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika
in namestnika predsednika Komisije za prepreče‑
vanje korupcije

2457.
6853

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobivanju
nazivov na področju varstva kulturne dediščine in
varstva arhivskega gradiva
Navodilo o načinu ravnanja s poštnimi pošiljkami s
prepovedano vsebino
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec maj 2010

2375.
6986
6988
6993
6854

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani

2455.

6869

2456.

6870
6872

6873

2372.

2373.
2374.

BOROVNICA

Odlok o prazniku Občine Borovnica
Sklep o ukinitvi javnega dobra

2389.
2390.

2392.
6874
2393.
2394.
6979
2395.
6983

BLED

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Bled za leto 2010 (rebalans)

2388.

2391.

BISTRICA OB SOTLI

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2010 v Občini Bistrica ob Sotli

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistri‑
ca za leto 2010-II

2387.

2396.

6874
6877
6877

2397.
2398.

6877
6879

6879
6884
6885
6886

GRAD

2382.

2386.

6984

GORENJA VAS - POLJANE

Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja go‑
spodarske javne službe distribucije toplotne ener‑
gije v Občini Gorenja vas - Poljane
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas - Poljane za leto 2010
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih jav‑
nih službah v Občini Gorenja vas - Poljane
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Grad za leto 2010

2385.

6984

DIVAČA

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača
Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupno‑
stih

2381.

2384.

BENEDIKT

Odlok o načinu, predmetu in pogojih izvajanja go‑
spodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
na območju naselij Benedikt, Sveti Trije Kralji in
Štajngrova

2379.

6862
6864
6867

BELTINCI

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Ob‑
činskega sveta Občine Beltinci – predstavnika
romske skupnosti, dne 16. 5. 2010

2378.

2383.

OBČINE
2371.

2377.

6854

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne po‑
štne storitve
Splošni akt o računovodskih informacijah in izra‑
čunu neto stroška obveznosti univerzalne poštne
storitve

2376.

2380.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 82.a čle‑
na Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja,
21. in 24. točka prvega odstavka ter drugi in tretji
odstavek 15. člena, peta alineja 2. točke in šesta
alineja 3. točke 48. člena Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter prvi od‑
stavek 44. člena Zakona o spremembah in dopol‑
nitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdra‑
vstvenem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo
Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 28. člena
Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
Sklep o zadržanju izvrševanja druge, štirinajste in
petnajste alineje razdelka »Novogradnje« 13. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Laško

2458.

Sklep o plakatiranju v času volilne in referendum‑
ske kampanje
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Borovnica

6886

ILIRSKA BISTRICA

6886

KOBARID

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ko‑
barid za leto 2009
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delov‑
nem področju občinske uprave Občine Kobarid
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih aktivnosti v Ob‑
čini Kobarid

6890
6891
6891

KRANJ

Odlok o območjih krajevnih skupnosti v Mestni
občini Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica
Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovne šole Stražišče Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovne šole Predoslje Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovne šole Orehek Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovne šole Helene Puhar Kranj

KRŠKO

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov
Občinskega sveta Občine Krško

6893
6897
6898
6899
6900
6901
6903
6903
6904
6905
6906
6906
6908

Uradni list Republike Slovenije
2399.
2400.
2401.
2402.
2403.
2404.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za‑
zidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rav‑
nanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacij‑
skem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o katego‑
rizaciji občinskih cest v občini Krško
Sklep o ustanovitvi Krajevne skupnosti Spodnji
Stari Grad – Spodnja Libna
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Kr‑
ško

LITIJA

2405.

Statut javnega zavoda Mladinski center Litija

2459.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Majšperk za leto 2010
Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in
humanitarnih organizacij v Občini Majšperk

2406.

2407.

2408.

2409.

2410.

2417.
2418.
2419.
2420.
2421.

6910
6911

2423.
2424.
2425.

6911

2426.

6912

2427.

6985
6916

6917

2428.

2430.
6918

MISLINJA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2010

2429.

6918

MIREN - KOSTANJEVICA

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Ob‑
činskega prostorskega načrta Občine Miren - Ko‑
stanjevica in okoljskega poročila za načrt

6918

2431.

NAKLO

Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinan‑
ciranje dejavnosti in programov na področju social‑
nega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem

2416.

6910

METLIKA

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javnih obravna‑
vah dopolnjenega osnutka Občinskega prostorske‑
ga načrta Občine Metlika in okoljskega poročila

2412.

2415.

6909

2422.

MEDVODE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Medvode za leto 2009

Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni
rabi

2414.

6909

MAJŠPERK

2411.

2413.

Št.

6920

2432.

RAVNE NA KOROŠKEM

6920

2433.

SLOVENJ GRADEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva
osnovna šola Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta‑
novitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta‑
novitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Podgorje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi izobraževalnega zavoda Glasbena šola
Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Tretja
osnovna šola Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in
šport Slovenj Gradec«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec

6924
6924
6925
6925

2434.
2435.
2436.

6926

Stran

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih
in socialnih programov
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Centra za iz‑
obraževanje odraslih
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja
Meška Slovenj Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj
Gradec d.o.o.
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do‑
ločitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih
v Mestni občini Slovenj Gradec

2441.

6927

2442.

6928
6929
6929
6930

6930

6932

6937

ŠMARTNO PRI LITIJI

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem po‑
drobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno
jug – 2. del

6938

TREBNJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles ob‑
činskega sveta in članov drugih občinskih organov
Občine Trebnje
Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za
lokalne volitve - volitve v občinski svet, v svete
krajevnih skupnosti in za župana ter za druge v
Občini Trebnje

6939

6940

TRŽIČ

Odlok o programu opremljanja za obstoječo komu‑
nalno opremo in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Tržič
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na obmo‑
čju Občine Tržič
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Tržič za leto 2010

6941
6948
6961

VOJNIK

Odlok o območjih krajevnih skupnosti Občine Za‑
gorje ob Savi
Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob
Savi
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o avtotaksi
prevozih
Odlok o spremembi meje naselij Potoška vas in
Zagorje ob Savi
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

6927

6928

ŠKOFJA LOKA

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolni‑
tev Zazidalnega načrta za ureditveno območje SO
Hrastnica

2438.

2440.

6928

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvaja‑
nje obvezne občinske gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih cest in izvajanja
zimske službe na občinskih cestah v Občini Sveti
Jurij ob Ščavnici

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik

2439.

6995

SVETA ANA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno cono v Žicah v
Občini Sveta Ana

2437.

6926
6926
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ZAGORJE OB SAVI

6963
6967
6969
6969
6969
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2444.

2445.

2446.

2447.

2448.
2449.
2450.
2451.

2452.
2453.
2454.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah
občinskega sveta oziroma za župana v Občini
Zagorje ob Savi v letu 2010

Uradni list Republike Slovenije
2463.
6970

POPRAVKI

Redakcijski popravek Sklepa o izvzemu zemljišč iz
javne rabe

6993

ZREČE

Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja
rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja
občinskih javnih cest ter vzdrževanja drugih pro‑
metnih površin v Občini Zreče
Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogo‑
jih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja občinskih
javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih povr‑
šin v Občini Zreče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o po‑
delitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza ko‑
munalnih odpadkov, obdelave mešanih komunal‑
nih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Zreče
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja stanovanjskih
hiš Dobrava v KS Dobrovlje – Dobrava 1

6970

Uradni list RS – Razglasni del
6971

6971
6972

ŽELEZNIKI

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Železni‑
ki
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2010
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Železniki
Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v
Občini Železniki

6973
6974
6975
6975

ŽIRI

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žiri
za leto 2009
Odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica
in Sovra
Odlok o spremembi Odloka o istovetnostnih sim‑
bolih in priznanjih Občine Žiri

6977
6978
6978

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 47/10
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
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1455
1486
1490
1492
1508
1509
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