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VLADA
2861.

Odločba o imenovanju državne pravobranilke
na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem
oddelku v Celju

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o
državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republi‑
ke Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
110‑19/2010 z dne 7. 6. 2010 na 87. redni seji dne 16. 6.
2010 izdala naslednjo

Št. 70201-9/2010/5
Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2010-2011-0046
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

2862.

Odločba o imenovanju državne pravobranilke
na Državnem pravobranilstvu na sedežu
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o
državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republi‑
ke Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
110‑94/2009 z dne 8. 6. 2010 na 87. redni seji dne 16. 6.
2010 izdala naslednjo

Leto XX

ODLOČBO
1. Jasmina TRIVIČ, rojena 12. 5. 1966, se imenuje za
državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu
v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani Jasmina TRIVIČ nastopi delo 1. 7. 2010.
Št. 70201-8/2010/5
Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2010-2011-0047
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

ODLOČBO
1. Vida ZIMŠEK, rojena 1. 11. 1954, se imenuje za držav‑
no pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem
oddelku v Celju, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Celju Vida Zimšek nastopi delo
18. 6. 2010.

ISSN 1318-0576

MINISTRSTVA
2863.

Pravilnik o preiskovanju letalskih nesreč
vojaških zrakoplovov

Za uresničevanje sedmega odstavka 138. člena Zakona
o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/08 – odl. US, 33/09 in 109/09 – ZZNSZP) in na
podlagi tretjega odstavka 22. člena Uredbe o preiskovanju
letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov (Uradni list
RS, št. 72/03, 110/05 in 79/06 – ZLet) ter četrtega odstavka
1. člena Pravilnika o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list
RS, št. 82/09), izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o preiskovanju letalskih nesreč vojaških
zrakoplovov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in uporaba)
(1) S tem pravilnikom se urejajo posamezna vprašanja
preiskovanja letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov
vojaških zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu: letalske nesreče
in incidenti ali nesreče in incidenti), poročanje in obveščanje
o nesrečah in incidentih, sestavo, organizacijo in delo stalne
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komisije za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških
zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu: stalna komisija), obvešča‑
nje pristojnih organov in mednarodnih organizacij o nesrečah in
incidentih ter obveznosti letalskega osebja in drugega osebja
v zvezi s temi vprašanji. S pravilnikom se ureja tudi logistična
in druga podpora stalni komisiji, ki jo zagotavlja Ministrstvo za
obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Za vsa vprašanja preiskovanja nesreč in incidentov
vojaških zrakoplovov, ki s tem pravilnikom niso urejena, se
uporabljajo predpisi, ki urejajo civilno letalstvo in preiskovanje
letalskih nesreč ter incidentov civilnih zrakoplovov.
2. člen
(cilj preiskave)
Cilj preiskave nesreč in incidentov po tem pravilniku je
izboljšanje varnosti vojaškega letenja ter preprečevanje ne‑
sreč in incidentov vojaških zrakoplovov. V preiskavi se ugo‑
tovijo vzroki, posledice in druga dejstva v zvezi z nesrečo ali
incidentom. Preiskava nesreče in incidenta po tem pravilniku
ne obsega ugotavljanje krivde ali odgovornosti udeleženih v
nesreči ali incidentu.
3. člen
(pomen izrazov in kratic)
(1) Posamezni izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilni‑
ku, imajo naslednji pomen:
1. stalna komisija za preiskovanje letalskih nesreč in
incidentov vojaških zrakoplovov (v nadaljnjem besedilu: stalna
komisija) – je preiskovalni organ ministrstva za preiskovanje
letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov, ki jo ime‑
nuje minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem besedilu:
minister), ki ima poklicno jedro ter preiskovalce in strokovne
sodelavce, ki sodelujejo pri njenem delu;
2. delovna skupina – je skupina strokovnjakov za analizo
določenega dela preiskave, imenovana s strani glavnega pre‑
iskovalca. V delovno skupino se lahko vključijo tudi domači in
tuji strokovnjaki, ki niso zaposleni na ministrstvu;
3. letalska nesreča – je dogodek, povezan z obratova‑
njem zrakoplova zaradi katerega pride do smrti, ponesrečenih
ali poškodovanih oseb in poškodb zrakoplova oziroma drugih
škodljivih posledic;
4. resen incident – je dogodek, povezan z obratovanjem
zrakoplova pri katerem so podane okoliščine, ki kažejo na to,
da se je nesreča skoraj zgodila;
5. incident – je dogodek, povezan z obratovanjem zra‑
koplova, ki je ali bi lahko ogrozil varnost zračnega prometa in
ni nesreča;
6. stalni strokovni sodelavec – je strokovnjak, imenovan
s sklepom ministra, ki stalno nudi strokovno podporo stalni
komisiji;
7. glavni preiskovalec – je oseba iz sestave stalne komisi‑
je, ki jo imenuje minister s sklepom in je odgovorna za vodenje
stalne komisije ter organizacijo in nadzor vseh preiskav letal‑
skih nesreč, resnih in incidentov vojaških zrakoplovov;
8. dežurni preiskovalec – je oseba iz sestave stalne komi‑
sije, ki zagotavlja pripravljenost stalne komisije;
9. SVS – Slovenski vojaški standard je standard določen v
Slovenski vojski, ki se nanaša na naprave, objekte, postopke in
druga vprašanja, povezana z delovanjem Slovenske vojske;
10. Stanag – je standardizacijski dogovor (Standardizati‑
on Agreement) med državami članicami Nato;
11. vojaški zrakoplov – je državni zrakoplov, ki se upora‑
blja za vojaške namene;
12. VLO – je vojaški letalski organ, ki opravlja naloge vo‑
jaških letalskih oblasti v ministrstvu oziroma predstavlja Military
Aviation Authority v Republiki Sloveniji in v drugih državah;
13. POVC – je Poveljniški center Slovenske vojske;
14. TCAS/ACAS/RA – (Traffic Collision Avoidance System
/ Airborne Collision Avoidance System / Resolution Advisory)
je sistem, vgrajen na zrakoplovu, za preprečevanje trčenj v
zraku;
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15. AFFSC (E) – je Air Forces Flight Safety Committee
(Europe);
16. anonimnost – je izključitev iz poročil vseh osebnih
podatkov o fizičnih ali pravnih osebah, ki poročajo o dogodku
ter izključitev vseh tehničnih in drugih podrobnosti, ki bi lahko
pripeljale do identifikacije poročevalca ali tretjih oseb;
17. CRM – (Crew Resource Management) je upravljanje
z viri letalskih posadk;
18. ETOPS – (Extended Time Operations) je podaljšana
časovna razdalja od letališča;
19. GPWS/TAWS – (Ground Proximity Warning System /
Terrain Awareness Warning System) je sistem opozarjanja na
bližino zemlje;
20. MEL (Minimum equipment list) je seznam, v katerem
so za uporabo vojaškega zrakoplova v določenih okoliščinah
predvideni posebni instrumenti, deli opreme ali funkcije, ki na
začetku leta ne delujejo, pripravi pa ga operater za določen tip
vojaškega zrakoplova, pri čemer upošteva operativne pogoje in
pogoje vzdrževanja v skladu s postopkom, ki ga odobri VLO;
21. SSR – (Secondary Surveillance Radar) je sekundarni
nadzorovalni radar;
22. V1 – je hitrost do katere je možno prekiniti zalet na
vzletno ‑ pristajalni stezi;
23. CVR – (Cockpit Voice Recorder) – je registrator po‑
govorov v kabini;
24. FDR – (Flight Data Recorder) – je registrator para‑
metrov leta;
25. AMS – (Airframe, Motor & Systems) – so konstrukcija,
motor in sistemi zrakoplova;
26. IRE – (Instruments, Radio & Equipment) – so instru‑
menti, radijske naprave in oprema;
27. ARM – (Armament) – je oborožitev zrakoplova.
(2) Ostali izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku,
imajo enak pomen, kot ga imajo v predpisih na področju le‑
talstva in preiskovanja letalskih nesreč in incidentov civilnih
zrakoplovov.
4. člen
(uporaba)
(1) Ta pravilnik se uporablja za preiskovanje nesreč ali
incidentov slovenskih vojaških zrakoplovov ne glede na državo
dogodka ter vojaških zrakoplovov drugih držav, ki se zgodijo v
zračnem prostoru ali na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Preiskovanje nesreč in incidentov vojaških zrakoplo‑
vov, ki se zgodijo v drugi državi se izvaja skladno s Stanagom
3531, meddržavnim sporazumom ali drugim s strani Republike
Slovenije sprejetimi mednarodnimi akti.
(3) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za preiskovanje
letalskih nesreč in incidentov drugih vojaških zrakoplovov, ki jih
za svoje potrebe najame ministrstvo ali Slovenska vojska.
(4) Če je v nesreči ali incidentu vojaškega zrakoplova
udeležen tudi civilni zrakoplov, se preiskava izvede v skladu s
predpisi, ki urejajo preiskovanje nesreč civilnih zrakoplovov.
(5) V komisijo, ki jo imenuje vodja preiskovalnega organa
pri ministrstvu, pristojnem za promet, za preiskavo nesreče ali
incidenta vojaškega zrakoplova, v katerem je udeležen tudi
civilni zrakoplov, se imenuje vsaj en član stalne komisije, ki ga
predlaga glavni preiskovalec.
5. člen
(obveznost sporočanja)
(1) Služba, pristojna za nadzor zračnega prostora in služ‑
ba, pristojna za kontrolo zračnega prometa oziroma oseba,
zaposlena v ministrstvu, ki zve za nesrečo ali incident sloven‑
skega vojaškega zrakoplova, ne glede na državo v kateri se je
nesreča ali incident zgodil, je dolžna to takoj sporočiti v POVC.
Enako velja za nesrečo ali incident tujega vojaškega zrako‑
plova, do katere je prišlo v zračnem prostoru ali na ozemlju
Republike Slovenije.
(2) Na podlagi sporočila iz prejšnjega odstavka, POVC
takoj obvesti dežurnega preiskovalca.
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(3) Dežurni preiskovalec obvesti o nesreči ali incidentu
glavnega preiskovalca oziroma njegovega namestnika in prične
s preiskavo.
II. STALNA KOMISIJA
6. člen
(stalna komisija in preiskava)
(1) Za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov voja‑
ških zrakoplovov ne glede na državo, v kateri se je nesreča ali
incident zgodil ter nesreč vojaških zrakoplovov drugih držav
v zračnem prostoru ali na ozemlju Republike Slovenije, je
pristojna stalna komisija. Stalna komisija deluje pri ministrstvu
kot neodvisna in samostojna organizacijska enota in njeno po‑
klicno jedro opravlja naloge letalskega preiskovalnega organa
za vojaško letalstvo.
(2) Če pride med uporabo vojaškega zrakoplova do ne‑
sreče s smrtnim izidom, do resnih poškodb oseb ali do material‑
ne škode na vojaškem zrakoplovu ali lastnine na zemlji, opravi
stalna komisija preiskavo in analizo nesreče ter preiskavo o
vzrokih nesreče, poškodbah in škodi, ki je bila povzročena ter
o drugih posledicah nesreče.
(3) Preiskava se opravi tudi, če je prišlo do resnega
incidenta ali incidenta. V primeru ponavljajočih se incidentov,
lahko stalna komisija prične s preiskavo v obsegu, kot je to
predvideno v primeru nesreče ali resnega incidenta, o čemer
odloči glavni preiskovalec.
(4) Stalna komisija na podlagi ugotovitev preiskav letal‑
skih nesreč in incidentov z objavo varnostnih priporočil uve‑
ljavlja ukrepe s ciljem, da se zmanjšajo ali preprečijo nove
nevarnosti in tveganja za zračni promet.
(5) Stalni komisiji ali preiskovalcu morajo drugi organi in
udeleženci v letalski nesreči ali incidentu omogočiti dostop do
potrebnih operativnih, tehničnih in pravnih ugotovitev v zvezi
z določeno preiskavo. Če je treba, lahko glavni preiskovalec
zaprosi za pomoč posamezne strokovnjake z delovnega podro‑
čja stalne komisije in tuje strokovnjake vojaškega in civilnega
letalstva ter drugih organov, ki so usposobljeni za preiskovanje
letalskih nesreč in incidentov.
(6) Obdukcijske preiskave v letalskih nesrečah umrlih
vojaških in drugih oseb opravlja za potrebe stalne komisije
pristojni inštitut za sodno medicino.
(7) Stalna komisija mora biti funkcionalno neodvisna od
VLO, ki izvaja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na
plovnost, certificiranje, letalske operacije, vzdrževanje, licen‑
ciranje, kontrolo in vodenje zračnega prometa ter na letališke
operacije. Neodvisna mora biti tudi od enot, poveljstev in drugih
organov, katerih interesi bi bili lahko v nasprotju z nalogami in
pooblastili stalne komisije.
(8) Preiskovalci in stalni strokovni sodelavci stalne komi‑
sije lahko, v primeru letalske nesreče civilnega zrakoplova, nu‑
dijo strokovno pomoč organu za preiskovanje letalskih nesreč
in resnih incidentov pri ministrstvu, pristojnemu za promet, po
predhodnem soglasju ministra.
7. člen
(preventivne naloge)
(1) Stalna komisija opravlja preventivne naloge v skla‑
du z Zakonom o letalstvu, z namenom zmanjšanja števila in
posledic nesreč oziroma incidentov ter zmanjšanja tveganj
v vojaškem letalstvu skladno s priročnikom o preventivnem
delovanju (ICAO Doc 9422‑AN/923).
(2) Preventivne naloge iz prejšnjega odstavka obsegajo:
– preučevanje metod za preprečevanje nesreč oziroma
incidentov;
– določanje smernic glede letalskega varnostnega progra‑
ma ministrstva in Slovenske vojske;
– aktivnosti pri mednarodni izmenjavi informacij o nesre‑
čah oziroma incidentih, ocenjevanju tveganj v vojaškem letal‑
stvu ter pripravo varnostnih priporočil v potrebnem obsegu;

Št.

53 / 2. 7. 2010 /

Stran

7855

– spremljanje varnostnih statistik ter pripravo varnostnih
priporočil v primeru zmanjševanja ravni letalske varnosti v
Slovenski vojski;
– strokovno svetovanje pri zagotavljanju letalske varnosti
v vojaškem letalstvu.
(3) Stalna komisija sodeluje ter izmenjuje informacije in
podatke v skladu s svojimi pristojnostmi z Inšpektoratom Re‑
publike Slovenije za obrambo, VLO, organom za preiskovanje
letalskih nesreč in resnih incidentov pri ministrstvu, pristojnem
za promet, ter drugimi državnimi organi oziroma sorodnimi
organizacijami v drugih državah.
(4) S pristojnimi organi Nata stalna komisija izmenjuje
podatke v skladu s Stanagom 3531 in sodeluje pri sprejemanju
letalskih varnostnih standardov s standardizacijskimi organi
Nata.
(5) Stalna komisija sodeluje na domačih in mednarodnih
konferencah s področja letalske varnosti in preiskovanja le‑
talskih nesreč in incidentov v vojaških letalstvih članic Nata in
drugih evropskih držav, predvsem z AFFSC (E).
8. člen
(pogoji za delovanje)
(1) Ministrstvo stalni komisiji zagotovi prostore za delo,
nastanitev, usposabljanje in izvrševanje preiskovalnih postop‑
kov ter prostore za vozila, opremo, arhiv ter hranjenje razbitin
zrakoplovov. Med izvajanjem določene posamezne preiskave
se mora stalni komisiji zagotoviti tudi potrebne transportne,
skladiščne, tehnične in druge storitve. Pri zagotavljanju pogojev
za delovanje stalne komisije sodelujejo tudi Generalštab Slo‑
venske vojske ter druga poveljstva in enote oziroma organiza‑
cijske enote ministrstva v skladu z usmeritvami ministra.
(2) Stalni komisiji morajo biti zagotovljena finančna sred‑
stva za delo, opremo ter za preiskovanje nesreč in incidentov
vojaških zrakoplovov. Stalna komisija pridobi sredstva, ki jih
potrebuje za izvajanje svojih nalog, neodvisno od VLO, enot,
poveljstev in drugih organov, katerih interesi bi bili lahko v na‑
sprotju z nalogami in pooblastili stalne komisije.
(3) Za preiskave nesreč in incidentov vojaških zrakoplo‑
vov na območju mednarodnih operacij in misij se mora stalni
komisiji zagotoviti osebna zaščitna in druga oprema tako kot
je zagotovljena za pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v
mednarodni operaciji ali misiji, na območju katere je prišlo do
nesreče ali incidenta.
(4) Glavni preiskovalec in preiskovalci stalne komisije
morajo imeti položaj, ki jim daje potrebna jamstva za neodvi‑
snost.
(5) Za posamezna področja preiskovanja (oborožitev in
samozaščitni sistemi vojaških zrakoplovov in podobno) ter dela
v posebnih pogojih (klimatske razmere, nočno delo, delo na
višini, delo z biološkim materialom in podobno) se preiskoval‑
cem stalne komisije zagotovi posebna namenska in zaščitna
oprema.
9. člen
(sestava stalne komisije)
(1) Glavnega preiskovalca, ki je istočasno vodja stalne
komisije, ter preiskovalce stalne komisije imenuje minister iz‑
med letalskih strokovnjakov, ki imajo najmanj deset let delovnih
izkušenj na področju letalstva in ustrezne licence.
(2) V stalno komisijo se imenujejo ustrezno usposobljeni
preiskovalci, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka in
so zlasti:
– poklicni ali prometni pilot letala,
– poklicni ali prometni pilot helikopterja,
– letalski inženir AMS,
– letalski inženir IRE,
– letalski inženir ARM,
– strokovnjaki za logistiko ter vzdrževanje brezhibnosti
posebne in namenske preiskovalne opreme ter podobno.
(3) Poklicno jedro stalne komisije se popolnjuje v skladu s
formacijo ali sistemizacijo, predvsem z osebjem, ki ima veljavno
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letalsko licenco ustrezne kategorije ter veljaven izkaz vojaške
letalske usposobljenosti.
10. člen
(stalni strokovni sodelavci)
(1) Minister za pomoč stalni komisiji pri preiskovanju le‑
talskih nesreč in incidentov imenuje na predlog glavnega prei‑
skovalca stalne strokovne sodelavce s področja:
– letalske medicine,
– varnostnih zadev,
– pravnih zadev,
– kontrole letenja,
– analize posnetkov iz FDR / CVR in simulacije leta,
– meteorologije,
– drugih področij.
(2) Stalni strokovni sodelavci iz prejšnjega odstavka, ki so
imenovani izmed zaposlenih v ministrstvu, se med preiskavo
nesreče praviloma razrešijo drugih nalog oziroma angažirajo v
preiskavi po potrebi na podlagi zahteve glavnega preiskovalca.
11. člen
(izobraževanje in usposabljanje)
(1) Stalna komisija mora vzdrževati potrebno usposoblje‑
nost in izurjenost preiskovalcev in stalnih strokovnih sodelav‑
cev z načrtnim strokovnim usposabljanjem.
(2) Preiskovalcem stalne komisije se zagotovi potrebno
osnovno izobraževanje ali usposabljanje za preiskovanje letal‑
skih nesreč, ki jim omogoča pridobitev ustreznega letalskega
izkaza preiskovalca letalskih nesreč.
(3) Stalnim strokovnim sodelavcem se zagotovi posebno
izobraževanje ali usposabljanje za določena področja preisko‑
vanja letalskih nesreč.
(4) Preiskovalci stalne komisije in stalni strokovni sode‑
lavci morajo vzdrževati zahtevano strokovno usposobljenost
z udeležbo na različnih oblikah strokovnega, teoretičnega in
praktičnega usposabljanja.
(5) Preiskovalcem stalne komisije iz drugega odstavka
9. člena tega pravilnika, se zagotovi potrebno izobraževanje,
usposabljanje in kondiciranje za vzdrževanje usposobljenosti,
zahtevane s sistemizacijo ali formacijo oziroma s sklepom mi‑
nistra. Zagotovljeno jim mora biti vzdrževanje letalskih licenc v
skladu s predpisi o letalstvu.
(6) Dokazila o opravljenih šolanjih in strokovnih usposa‑
bljanjih, preiskovalci in stalni strokovni sodelavci dostavljajo
glavnemu preiskovalcu.
12. člen
(izkazovanje usposobljenosti)
(1) Glavni preiskovalec preverja izkaze usposobljenosti
preiskovalcev nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov in
stalnih strokovnih sodelavcev stalne komisije. Izkaz usposo‑
bljenosti je listina, s katero se izkazuje usposobljenost posame‑
znika za opravljanje del na posameznih področjih preiskovanja
nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov.
(2) Izkaz usposobljenosti izda glavni preiskovalec na pod‑
lagi uspešno opravljenega izobraževanja ali usposabljanja s
področja preiskovanja nesreč in incidentov. Evidence usposo‑
bljenosti preiskovalcev in stalnih strokovnih sodelavcev vodi
stalna komisija.
(3) V izkazu usposobljenosti se navedejo opravljena šola‑
nja in strokovna usposabljanja s področja preiskovanja nesreč
in incidentov.
(4) Preiskovalec, ki je bil na podlagi odločitve glavnega
preiskovalca imenovan za preiskovalca v vsaj petih primerih
preiskovanja nesreč in incidentov ter je uspešno vodil vsaj
eno skupno vajo preiskovanja nesreč in incidentov z udeležbo
preiskovalnih organov drugih ministrstev, se imenuje za višjega
preiskovalca.
(5) Oblika in vsebina izkaza iz prvega odstavka tega člena
je določena v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
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13. člen
(poročanje in predlaganje ukrepov)
(1) Glavni preiskovalec v januarju vsako leto pisno poroča
ministru o delu stalne komisije v preteklem letu. Letno poročilo
glavni preiskovalec pošlje tudi načelniku Generalštaba Slo‑
venske vojske, Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za
obrambo in Inšpektoratu Republike Slovenije za obrambo.
(2) Med preiskavo nesreče ali incidenta, stalna komisija
poroča ministru o poteku preiskave v skladu s tem pravilni‑
kom.
(3) Stalna komisija po potrebi predlaga ministru ukrepe za
izboljšanje varnosti vojaškega letenja.
14. člen
(začetek preiskave)
(1) Stalna komisija začne s preiskavo takoj, ko zve za
nesrečo ali incident vojaškega zrakoplova.
(2) Glavni preiskovalec po predhodnem soglasju ministra
določi način obveščanja stalne komisije izven rednega delov‑
nega časa.
(3) V primeru večjih aktivnosti vojaških zrakoplovov, kot so
vojaške vaje in letalske prireditve in v drugih utemeljenih prime‑
rih, lahko glavni preiskovalec odredi prisotnost preiskovalcev
na prizorišču oziroma njihovo pripravljenost.
(4) Glavni preiskovalec lahko med preiskavo nesreče
ali incidenta vojaškega zrakoplova odredi dosegljivost pre‑
iskovalcev stalne komisije in stalnih strokovnih sodelavcev.
Za zaposlene v ministrstvu, ki ne sestavljajo poklicno jedro
stalne komisije, se dosegljivost odredi v soglasju z njihovimi
predstojniki.
15. člen
(evidence in statistike)
(1) Stalna komisija vodi statistiko o nesrečah in incidentih
vojaških zrakoplovov v skladu s STANAG 7160.
(2) Statistični podatki iz prejšnjega odstavka obsegajo
zlasti podatke o:
– udeleženem vojaškem zrakoplovu glede na državno pri‑
padnost, proizvajalcu, tipu in modelu vojaškega zrakoplova;
– operatorju vojaškega zrakoplova;
– vrsti operacije;
– vrstah poškodb vojaškega zrakoplova, vrstah poškodb
oseb, pri prevozu nevarnih snovi pa tudi o vrsti nevarne sno‑
vi;
– številu članov posadke in potnikov v vojaškem zrako‑
plovu;
– številu ponesrečenih ter številu mrtvih članov posadke
in potnikov;
– številu ponesrečenih ter številu mrtvih oseb, ki niso bile
v vojaškem zrakoplovu;
– kraju nesreče ali incidenta, datumu in poteku;
– ugotovljenih vzrokih letalske nesreče ali incidenta;
– podobnih dogodkih v letalstvih zavezništva (v obliki
primerjalne analize).
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka stalna komisija vključi
v letno poročilo ministru.
III. PREISKAVA
16. člen
(imenovanje preiskovalcev nesreče ali incidenta)
(1) Glavni preiskovalec glede na obseg nesreče ali inci‑
denta imenuje potrebno število preiskovalcev in stalnih strokov‑
nih sodelavcev za izvedbo preiskave.
(2) Pri izvajanju preiskave mora sodelovati poleg glavne‑
ga preiskovalca ali njegovega namestnika še vsaj en preisko‑
valec ali stalni strokovni sodelavec.
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17. člen
(strokovni sodelavci in opazovalci)
(1) Kadar obseg in značaj nesreče ali incidenta zahtevata
sodelovanje strokovnjakov za določena področja letalstva, ki
niso bili imenovani s strani ministra kot stalni strokovni sodelav‑
ci stalne komisije, lahko glavni preiskovalec predlaga ministru
njihovo sodelovanje pri preiskavi.
(2) Pri delu stalne komisije lahko sodelujejo letalski stro‑
kovnjaki, ki jih kot svoje predstavnike imenuje država proi‑
zvajalca vojaškega zrakoplova, država projektanta vojaškega
zrakoplova in država operatorja vojaškega zrakoplova, ki je bil
udeležen v letalski nesreči.
(3) Strokovnjaki iz prejšnjega odstavka imajo status opa‑
zovalcev, če niso imenovani za strokovne sodelavce stalne
komisije.
(4) Kot strokovni sodelavci stalne komisije ne morejo biti
imenovane osebe, ki so neposredno operativno izvajale dejav‑
nosti na določenih vojaških zrakoplovih oziroma sodelovale v
konkretnih postopkih povezanih z nesrečo ali incidentom ali za
katere obstaja kakršenkoli indic, da bi morale biti izločene iz
preiskovanja nesreče ali incidenta.
18. člen
(pooblastila)
(1) Stalna komisija pri preiskavi letalske nesreče ali inci‑
denta svoje delo usklajuje s preiskovalnim sodnikom oziroma
drugim pravosodnim organom ter Obveščevalno varnostno
službo Ministrstva za obrambo z namenom, da se ne bi oviralo
delovanja in aktivnosti teh organov in obenem kasnilo s prei‑
skovanjem nesreče ali incidenta. Ogled kraja letalske nesreče
vojaškega zrakoplova s strani preiskovalnega sodnika oziroma
Obveščevalno varnostne službe ministrstva poteka v dogovoru
in ob medsebojnem sodelovanju v skladu s pooblastili, hkrati
s preiskavo letalske nesreče, ki jo opravlja stalna komisija. Pri
tem morajo ti organi in službe sodelovati in se ne smejo ovirati
pri izvajanju preiskave na posameznih področjih dela.
(2) V skladu z Zakonom o letalstvu stalna komisija ozi‑
roma preiskovalec letalske nesreče ali incidenta vojaškega
zrakoplova lahko izpraša in posname izjave vseh, za katere
domneva, da lahko posredujejo informacije, ki so pomembne
za preiskavo ter prouči predmete, dokumente, zapise in na
katerem koli mediju shranjene podatke, pri čemer imajo prei‑
skovalci stalne komisije naslednja pooblastila:
– za takojšen pristop na območje nesreče ali incidenta
vojaškega zrakoplova, njegovih delov, tovora ter razbitin;
– za takojšnjo odreditev zadržanja dokazov in nadzor nad
odstranjevanjem ostankov ali delov vojaškega zrakoplova za
potrebe preiskave;
– za takojšen odvzem registratorja parametrov leta voja‑
škega zrakoplova in drugih registratorjev za analize potrebne
v preiskavi;
– za zaslišanje prič in udeležencev, ki so pripadniki Slo‑
venske vojske, brez soglasja njim nadrejenega poveljnika;
– za zaslišanje prič in udeležencev, ki so v bolniški oskrbi,
po predhodnem posvetu z njihovim pristojnim zdravnikom;
– da zahtevajo katero koli informacijo ali zapis, ki ga imajo
lastnik, uporabnik ali proizvajalec vojaškega zrakoplova, pa tudi
pristojni organi civilnega letalstva ter obratovalec letališča ter
da se jim izdelajo kopije take informacije ali zapisa;
– da zahtevajo katerokoli informacijo ali zapis, s katerim
razpolaga ministrstvo ali posamezna organizacijska enota mi‑
nistrstva, vključno z vojaškimi poveljstvi in enotami;
– da zahtevajo katerokoli informacijo ali zapis v zvezi z iz‑
vajanjem naloge vojaškega zrakoplova izven države ali v zvezi
s sprejetimi obveznostmi v mednarodnih organizacijah.
(3) Glavni preiskovalec ima posebna pooblastila da:
– pridobi rezultate medicinskih in patoloških izvidov brez
odločbe sodišča;
– odredi začasno uporabo vozila v lasti ministrstva ali
vojaškega zrakoplova za potrebe preiskave, o čemer v roku 24
ur izda ustrezno potrdilo.
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19. člen
(izkazovanje pooblastil)
(1) Preiskovalci in stalni strokovni sodelavci stalne ko‑
misije se pri izvajanju nalog v zvezi s preiskovanjem nesreče
ali incidenta izkazujejo s službenimi priponkami, ki jih izda
minister.
(2) Izjemoma lahko glavni preiskovalec dovoli drugim
osebam gibanje na območju letalske nesreče oziroma območju
razbitin vojaškega zrakoplova, vendar šele po končanem ogle‑
du preiskovalnega sodnika. Te osebe se izkažejo s službeno
priponko “Dovoljenje za gibanje na območju letalske nesreče”,
ki jo izda glavni preiskovalec ali oseba, ki jo glavni preiskova‑
lec za to pooblasti. Prejemnik službene priponke mora vrniti
priponko glavnemu preiskovalcu oziroma z njegove strani po‑
oblaščeni osebi po zaključku tistega dela preiskave nesreče ali
incidenta, za katerega je bila službena priponka izdana.
(3) Službena priponka preneha veljati z dnem razrešitve
oziroma prenehanja dela v stalni komisiji in se mora vrniti vodji
stalne komisije.
(4) Glavni preiskovalec ali oseba, ki jo pooblasti, vodi
evidenco o izdanih in vrnjenih službenih priponkah.
(5) Oblika, barva in vsebina službenih priponk iz prvega
in drugega odstavka tega člena so določene v prilogi št. 2, ki je
sestavni del tega pravilnika.
20. člen
(delo stalne komisije)
(1) Stalna komisija preiskavo nesreče ali incidenta vodi v
skladu s prilogo št. 13 k Čikaški konvenciji, predpisi o vojaškem
letalstvu, s STANAGOM 3531, s slovenskimi vojaškimi standar‑
di in tem pravilnikom.
(2) Stalna komisija preiskavo izvaja na podlagi operativ‑
nega načrta, ki ga določi glavni preiskovalec stalne komisije.
(3) Glavni preiskovalec je zadolžen za koordinacijo sode‑
lovanja s pravosodnimi organi, Obveščevalno varnostno službo
Ministrstva za obrambo in Policijo ter za ustrezno zavarovanje
dokaznega materiala.
(4) Prepovedano je kakršnokoli poseganje v delo stalne
komisije, preiskovalcev in stalnih strokovnih sodelavcev v zvezi
z vsebino in obsegom preiskave ter kakršnokoli vplivanje na
vsebino poročila o nesreči ali incidentu oziroma na varnostna
priporočila stalne komisije.
21. člen
(zavarovanje območja nesreče)
(1) Poveljniki letalskih enot, častniki za varnost letenja in
kontrolo kvalitete v letalskih enotah so dolžni ob nesreči ali in‑
cidentu vojaškega zrakoplova zagotoviti varovanje dokaznega
materiala do prihoda preiskovalcev stalne komisije.
(2) Območje nesreče ali incidenta in območje razbitin ter
sledi in predmetov iz vojaškega zrakoplova na območju voja‑
ških objektov (vojašnice, vojaško letališče, vojaška vadbišča,
skladišča in drugih) zavaruje vojaška policija do zaključka
preiskave oziroma do izdaje akta o prenehanju varovanja,
ki ga izda glavni preiskovalec po predhodnem soglasju prei‑
skovalnega sodnika oziroma Obveščevalno varnostne službe
ministrstva. Poveljniki vojaških objektov so dolžni omogočiti
pogoje za izvedbo preiskave na območju objektov, ki so v
njihovi pristojnosti.
(3) Območje nesreče ali incidenta in območje razbitin ter
sledi in predmetov iz vojaškega zrakoplova, ki je izven območja
vojaških objektov, izvaja do zaključka ogleda preiskovalnega
sodnika policija. Nato varovanje prevzame vojaška policija, ki
ga izvaja do zaključka ostalih preiskovalnih dejanj na terenu,
vključno z zavarovanjem prevoza razbitin vojaškega zrakoplo‑
va v varovan objekt ministrstva. Vojaška policija z varovanjem
preneha na podlagi pisnega akta glavnega preiskovalca, da
varovanje ni več potrebno.
(4) Določbe tega člena o nalogah vojaške policije ob le‑
talskih nesrečah in incidentih vojaških zrakoplovov se smiselno
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uporabljajo tudi pri preiskavah letalskih nesreč in incidentov v
katerih je bil udeležen poleg vojaškega zrakoplova tudi civilni
zrakoplov in letalsko nesrečo ali incident preiskuje organ za
preiskovanje letalskih nesreč in incidentov pri ministrstvu, pri‑
stojnem za promet.
22. člen
(dostop in omejitve na območju nesreče in območju razbitin)
(1) Območje nesreče ali incidenta in območje razbitin
vojaškega zrakoplova je treba brez odlašanja zavarovati pred
dostopom nepooblaščenih oseb.
(2) Na območju nesreče oziroma na območju razbitin, ni
dovoljeno nikomur, razen osebam, ki jim dovoli glavni preisko‑
valec, dotikati se in premeščati razbitin, spreminjati območje
letalske nesreče, brisati ali spreminjati sledi letalske nesreče,
premeščati predmete ter drugo vsebino iz vojaškega zrakoplo‑
va vse do konca varovanja območja nesreče oziroma območja
razbitin.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za:
– ukrepe, ki jih odredi preiskovalni sodnik v zvezi z ogle‑
dom in drugimi dejanji po zakonu o kazenskem postopku v
dogovoru z glavnim preiskovalcem;
– gašenje požara, pri čemer se med gašenjem ne preme‑
šča razbitin, ne briše sledi ter premika predmetov iz vojaškega
zrakoplova in čim prej izvede fotografiranje ali skiciranje kraja
nesreče;
– zaščite, reševanja in nudenja prve pomoči ponesre‑
čenim, po možnosti s pisnim in slikovnim dokumentiranjem
njihovega položaja na kraju nesreče ali glede na kraj nesreče.
(4) Mrtve in njihove posmrtne ostanke je treba pustiti v
nespremenjenem položaju, dokler preiskovalni sodnik v skla‑
du z zakonom o kazenskem postopku in v soglasju z glavnim
preiskovalcem, ne dovoli njihovega umika.
(5) Prepovedano je namerno ali nepotrebno spreminjanje
kraja nesreče, brisanje sledi, vsak dostop ali poseg v zapise
FDR oziroma CVR, odstranitev ali odtujitev delov vojaškega
zrakoplova ter vsako prikrivanje, sprememba ali uničenje do‑
kaznega gradiva.
(6) V primeru, da se med preiskavo ugotovi, da je s
strani vojaških oseb prišlo do izvršitve prepovedanih dejanj
iz prejšnjega odstavka tega člena, se o tem obvesti organe,
pristojne za ugotavljanje disciplinske ali kazenske odgovornosti
teh oseb.
23. člen
(začasni ukrepi)
(1) Glavni preiskovalec lahko pred zaključkom preiskave
nesreče oziroma incidenta začasno omeji ali prepove uporabo
določenega tipa vojaškega zrakoplova, njegovih delov, opreme,
navigacijskih naprav, oborožitve, postopkov, letenje in opravlja‑
nje dela letalskega in drugega strokovnega osebja do odprave
morebitnih vzrokov za nastanek nesreče ali resnega incidenta,
če obstaja upravičena domneva, da bo s tem preprečena nova
nesreča ali tveganje.
(2) Če se med preiskavo ugotovi, da je potrebna takojšnja
omejitev ali prepoved letenja vojaških zrakoplovov, lahko glavni
preiskovalec ustno odredi začasno prepoved letenja oziroma
izvajanje drugih aktivnosti vojaškega letalstva za 24 ur. Pred
iztekom 24 ur mora glavni preiskovalec izdati pisno odredbo o
omejitvi ali prepovedi letenja oziroma druge aktivnosti.
(3) Glavni preiskovalec lahko omejitve ali prepovedi iz
prvega in prejšnjega odstavka odredi za obdobje do enega
meseca. Daljše trajanje takih omejitev ali prepovedi odredi
minister na predlog glavnega preiskovalca.
24. člen
(preiskava nesreče in incidenta vojaškega zrakoplova
v drugi državi)
(1) Preiskovalni postopki v primeru nesreče ali incidenta
slovenskega vojaškega zrakoplova se morajo pričeti takoj, ko
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se zve za nesrečo ali incident. Minister izda pisni akt o napoti‑
tvi preiskovalcev stalne komisije v državo, v kateri je prišlo do
nesreče ali incidenta vojaškega zrakoplova. Pred napotitvijo je
treba preiskovalce in strokovne sodelavce ustrezno usposobiti
in opremiti.
(2) Preiskava nesreče oziroma incidenta slovenskega vo‑
jaškega zrakoplova, ki se zgodi v državi članici Nata, se izvaja
skladno s slovenskim vojaškim standardom Stanagom 3531, ki
ureja preiskovanje in poročanje o nesrečah in incidentih.
(3) Preiskava nesreče ali incidenta slovenskega voja‑
škega zrakoplova, ki se zgodi v državi, ki ni članica Nata, se
izvaja v skladu s prilogo št. 13 k Čikaški konvenciji ali drugim
mednarodnim aktom.
(4) Preiskava nesreče in incidenta slovenskega vojaškega
zrakoplova v mednarodni operaciji ali misiji, se izvaja v skladu
s Stanagom 3531 in tem pravilnikom, če ni s predpisi medna‑
rodne organizacije v okviru katere se opravlja mednarodna
operacija ali misija, določeno drugače.
(5) V primeru pogrešanega slovenskega vojaškega zrako‑
plova oziroma v primeru nesreče vojaškega zrakoplova, ki se
zgodi na območju bojnih delovanj na nasprotnikovem ozemlju,
se izginotje oziroma nesreča evidentira in se s preiskavo začne
takoj, ko je to mogoče.
(6) Logistično oskrbo stalne komisije v času opravljanja
nalog na območju mednarodne operacije ali misije organizira
poveljnik slovenskega kontingenta, ki sodeluje v mednarodni
operaciji ali misiji, če logistična oskrba ni urejena drugače ob
napotitvi slovenskega kontingenta na mednarodno operacijo
ali misijo.
(7) Za preiskovanje nesreče ali incidenta slovenskega
vojaškega zrakoplova v drugi državi, se za čas opravljanja
preiskovalnih dejanj se lahko s preiskovalci in strokovnimi so‑
delavci skladno s predpisi sklenejo posebne pogodbe podobne
pogodbam pripadnikov, ki so napoteni na delo v tujini, medna‑
rodno operacijo ali misijo. Enako velja tudi za preiskovalce in
strokovne sodelavce, če niso zaposleni v ministrstvu oziroma
Slovenski vojski.
25. člen
(preiskava nesreče oziroma incidenta vojaškega zrakoplova
druge države)
(1) Preiskavo nesreče oziroma incidenta vojaškega zra‑
koplova druge države na ozemlju Republike Slovenije, izvaja
stalna komisija v skladu s tem pravilnikom.
(2) V primeru, če se preiskuje nesreča vojaškega zrako‑
plova iz države, ki ni članica Nata, se preiskava opravi v skladu
s prilogo št. 13 h Čikaški konvenciji.
(3) Preiskavo nesreče iz prvega odstavka tega člena
lahko izjemoma opravi tudi letalski preiskovalni organ države,
kateri pripada vojaški zrakoplov, ki se je ponesrečil, če tako
odloči Vlada Republike Slovenije.

IV. POROČANJE IN OBVEŠČANJE O LETALSKIH
NESREČAH IN INCIDENTIH
26. člen
(poročanje o nesrečah in incidentih)
(1) Cilj poročanja o nesrečah in incidentih vojaških zrako‑
plovov je preprečevanje nesreč ter izboljšanje vojaške letalske
varnosti.
(2) Poroča se o nesrečah in incidentih, ki ogrožajo ali ki
bi lahko ogrozile vojaški zrakoplov, osebe v njem ali katerokoli
druge osebe. Primeroma določen seznam incidentov je v pri‑
logah 3, 4 in 5, ki so sestavni del tega pravilnika.
(3) Stalno komisijo se o nastanku nesreče ali incidenta
obvesti brez odlašanja osebno, preko telefona ali drugih ko‑
munikacijskih sredstev.
(4) V primeru nesreče ali incidenta vojaškega zrakoplova
mora pristojno vojaško poveljstvo ali enota poslati stalni komisiji
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pisno poročilo o nesreči ali incidentu najkasneje v dveh urah
odkar se je zvedelo za nesrečo ali incident, po varni elektronski
pošti, kurirju ali na drug ustrezen način.
(5) V primeru nesreče ali incidenta zrakoplova ministrstva,
vpisanega v civilni register zrakoplovov Republike Slovenije,
se o nesreči ali incidentu poroča v skladu s predpisi, ki urejajo
poročanje in preiskovanje letalskih nesreč v civilnem letalstvu.
Poročilo se v vednost pošlje tudi VLO in stalni komisiji.
(6) V primeru nesreče ali incidenta vojaškega zrakoplova
druge države, POVC obvesti stalno komisijo. Državo, katere
vojaški zrakoplov se je ponesrečil, se obvešča v skladu s po‑
stopki, ki veljajo v okviru Nata, če je država članica Nata, sicer
pa po predpisih, ki urejajo obveščanje o letalskih nesrečah
civilnih zrakoplovov.
(7) Obrazci za poročanje o nesreči ali incidentu so določe‑
ni v prilogah št. 6, 7 in 8 ter so sestavni del tega pravilnika.
27. člen
(obveznost poročanja)
(1) O resnih incidentih in incidentih, ki so določeni s tem
pravilnikom ter v skladu s prejšnjim členom, morajo poročati:
– poveljniki enot vojaškega letalstva in zračne obrambe;
– vodja vojaškega zrakoplova;
– oseba, ki opravlja dejavnost projektiranja, izdelovanja,
vzdrževanja ali spreminjanja vojaškega zrakoplova ali katere
koli opreme, oborožitve ali dela takšnega zrakoplova;
– oseba, ki podpisuje potrdilo o pregledu plovnosti;
– oseba, ki izdaja potrdilo o uvedbi v obratovanje v zvezi z
vojaškim zrakoplovom ali katerokoli opremo ali delom takšnega
zrakoplova;
– oseba, ki opravlja naloge kontrole zračnega prometa ali
službe letalskih informacij;
– upravljavec letališča;
– oseba, ki opravlja zemeljsko oskrbo vojaškega zrako‑
plova, vključno z oskrbo z gorivom, servisiranjem, pripravo do‑
kumentacije o obremenitvi in uravnoteženosti, natovarjanjem,
razledenitvijo in vleko na letališču;
– oseba, ki opravlja naloge nadzora zračnega prostora;
– oseba, ki opravlja naloge namestitve, spreminjanja,
vzdrževanja, popravila, tehničnih pregledov, preverjanja ali
nadzora sistemov, ki se uporabljajo pri nadzoru in kontroli
zračnega prostora.
(2) O incidentih poročajo tudi druge osebe, ki v vojaškem
letalstvu opravljajo naloge, ki so primerljive z nalogami iz prej‑
šnjega odstavka.
(3) Osebe iz prejšnjega člena in prvega odstavka tega
člena istočasno, ko poročajo o nesreči ali incidentu stalni ko‑
misiji, poročajo tudi nadrejenim v skladu s pravili poročanja v
Slovenski vojski.
28. člen
(zbiranje in shranjevanje poročil in informacij)
(1) Stalna komisija prejeta poročila iz prvega odstavka
prejšnjega člena prouči in ukrepa v skladu s svojimi pristojnost‑
mi, če je to potrebno. Na podlagi zbranih, obdelanih in shra‑
njenih podatkov iz poročil, stalna komisija izdeluje varnostna
priporočila, analize in informacije.
(2) Stalna komisija zbira, vrednoti, obdeluje in v svojem
arhivu shranjuje vsa poročila, analize in informacije o nesrečah
oziroma incidentih vojaških zrakoplovov.
(3) S poročili o nesrečah ali incidentih se ravna kot z
drugimi varovanimi podatki preiskave, določenimi s tem pra‑
vilnikom.
(4) Stalna komisija skrbi, da se vse informacije v zvezi
z varnostjo vojaškega letenja, ki se pridobijo v skladu s prej‑
šnjim odstavkom, uporabijo za izboljšanje varnosti v vojaškem
letalstvu. Pri tem se mora zagotoviti anonimnost poročevalca
in drugih oseb.
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29. člen
(obveščanje javnosti)
(1) Za obveščanje javnosti o letalski nesreči ali resnem
incidentu vojaškega zrakoplova je pristojna služba za odnose
z javnostmi ministrstva.
(2) Službi iz prejšnjega odstavka nudi strokovno pomoč
stalna komisija. Glavni preiskovalec potrdi ustreznost obvestil o
letalskih nesrečah in resnih incidentov pred njihovo objavo.
(3) Uradne izjave v zvezi z letalskimi nesrečami ali resni‑
mi incidenti vojaških zrakoplovov lahko daje po predhodnem
pooblastilu ministra tudi glavni preiskovalec.
V. POROČILA IN VARNOSTNA PRIPOROČILA
30. člen
(poročilo o letalski nesreči ali resnem incidentu
vojaškega zrakoplova)
(1) Za vsako preiskavo letalske nesreče ali resnega inci‑
denta vojaškega zrakoplova, stalna komisija izdela ustrezno
poročilo ministru v skladu s tem pravilnikom.
(2) Za manj zahtevne primere se izdela poročilo o ugoto‑
vljenih dejstvih.
(3) Stalna komisija izdela poročilo glede na vrsto in obseg
nesreče ali resnega incidenta in v njem določi cilj preiskave. V
poročilu o nesreči ali resnem incidentu, ki je namenjeno javni
objavi, je treba zagotoviti anonimnost oseb, ki so bile udeleže‑
ne v nesreči ali resnem incidentu.
(4) Poročilo o nesreči ali resnem incidentu praviloma
obsega tudi varnostna priporočila.
(5) Poročila o nesreči ali resnem incidentu se izdeluje
v slovenskem in po potrebi tudi v angleškem jeziku. Uradno
poročilo je poročilo izdelano v slovenskem jeziku.
31. člen
(vrste poročil)
V primeru letalske nesreče ali resnega incidenta se glede
na obseg in zahtevnost preiskave izdelujejo:
– predhodno poročilo,
– uvodno poročilo;
– poročilo o ugotovljenih dejstvih;
– vmesno poročilo;
– osnutek končnega poročila;
– končno poročilo.
32. člen
(predhodno poročilo)
Predhodno poročilo se izdela za ministra praviloma v 24 urah
po nastanku nesreče ali resnega incidenta v obliki informacije in
obsega osnovne podatke o nesreči ali resnem incidentu.
33. člen
(uvodno poročilo)
(1) Stalna komisija izdela uvodno poročilo praviloma v
enem mesecu od dneva nesreče ali resnega incidenta.
(2) Uvodno poročilo obsega:
– osnovne podatke o nesreči ali resnem incidentu;
– osnovne podatke o letu;
– podatke o telesnih poškodbah v nesreči ali resnem
incidentu udeleženih oseb;
– meteorološke podatke;
– kratek opis poteka nesreče ali resnega incidenta;
– osnovne podatke o oborožitvi vojaškega zrakoplova.
(3) Uvodno poročilo se izdela v slovenskem in po potrebi
tudi v angleškem jeziku. Uradno poročilo je poročilo izdelano
v slovenskem jeziku. Stalna komisija pošlje uvodno poročilo
ministru in po potrebi, če obstajajo indici, da je možen vzrok
nastanka nesreče ali incidenta povezan s tehničnimi razlogi,
tudi proizvajalcu vojaškega zrakoplova oziroma proizvajalcu
delov vojaškega zrakoplova.
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(4) Uvodno poročilo lahko obsega tudi varnostna priporo‑
čila, če stalna komisija oceni, da bi se z njimi lahko preprečile
podobne nesreče ali resni incidenti.
34. člen
(poročilo o ugotovljenih dejstvih)
(1) Poročilo o ugotovljenih dejstvih se izdela, ko se nedvo‑
mno ugotovi vzrok nesreče ali resnega incidenta.
(2) Poročilo o ugotovljenih dejstvih iz prejšnjega odstavka
praviloma obsega informacijo o vojaškem zrakoplovu udele‑
ženem v nesreči ali resnem incidentu, o poteku nesreče ali
resnega incidenta in po potrebi varnostna priporočila.
35. člen
(vmesno poročilo)
(1) Stalna komisija izdela vmesno poročilo, kadar zaradi
objektivnih razlogov v 12 mesecih po nesreči ali resnem inci‑
dentu ne more izdelati končnega poročila.
(2) Vmesno poročilo obsega:
– podatke o nesreči ali resnem incidentu;
– podatke o letu;
– podatke o poškodbah na vojaškem zrakoplovu;
– podatke o telesnih poškodbah v nesreči ali resnem
incidentu udeleženih oseb;
– podatke o vojaškem zrakoplovu;
– meteorološke podatke;
– podatke o navigacijskih sredstvih;
– podatke o letališču;
– podatke o kraju nesreče ali resnega incidenta;
– podatke o možnostih preživetja;
– podatke o oborožitvi vojaškega zrakoplova;
– varnostna priporočila, če so potrebna.
(3) Stalna komisija pošlje vmesno poročilo ministru.
36. člen
(osnutek končnega poročila)
(1) Stalna komisija izdela osnutek končnega poročila
praviloma v 12 mesecih od dneva nesreče oziroma resnega
incidenta.
(2) Osnutek končnega poročila obsega:
1. uvod;
2. podatke o imenovanju preiskovalcev oziroma delovnih
skupin in njihovi sestavi iz 16. in 17. člena tega pravilnika;
3. povzetek;
4. dejstva, ki vsebujejo:
– podatke o letu,
– podatke o poškodbah v nesreči ali resnem incidentu
udeleženih oseb,
– podatke o vojaškem zrakoplovu,
– podatke o poškodbah vojaškega zrakoplova,
– podatke o ostali škodi,
– podatke o osebju,
– meteorološke podatke,
– podatke o navigacijskih sredstvih,
– podatke o radijski zvezi,
– podatke o letališču,
– podatke o registratorjih leta,
– podatke o kraju nesreče ali resnega incidenta,
– medicinske in patološke podatke,
– podatke o požaru,
– podatke o možnostih preživetja,
– potek preiskave,
– podatke o operatorju,
– uporabljene tehnike preiskav,
– podatke o oborožitvenih in samozaščitnih sistemih,
– druge potrebne podatke;
5. analizo nesreče ali resnega incidenta glede na ugoto‑
vitve v preiskavi;
6. sklepe;
7. varnostna priporočila.
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(3) Osnutek končnega poročila se izdela v slovenskem in
po potrebi tudi v angleškem jeziku. Uradno poročilo je poročilo
izdelano v slovenskem jeziku. Stalna komisija pošlje osnutek
končnega poročila ministru, posadki vojaškega zrakoplova ozi‑
roma neposredno udeleženim v nesreči ali resnem incidentu in
po potrebi tudi določenim poveljstvom in enotam. Če je vzrok
nesreče ali resnega incidenta tehnične narave se osnutek
končnega poročila pošlje tudi proizvajalcu vojaškega zrakoplo‑
va oziroma proizvajalcu delov vojaškega zrakoplova.
(4) Osebe, organi in organizacije iz prejšnjega odstavka
lahko stalni komisiji pošljejo svoja stališča in pripombe na
osnutek končnega poročila v 30 dneh od prejema osnutka
končnega poročila.
37. člen
(končno poročilo)
(1) Končno poročilo o nesreči ali resnem incidentu vo‑
jaškega zrakoplova se izdela po izteku 30 dnevnega roka za
posredovanje stališč in pripomb na osnutek končnega poročila
v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena. Stališča in
pripombe, ki so prispele v predpisanem roku in v besedilu
končnega poročila niso upoštevane, se dodajo kot priloga
končnemu poročilu.
(2) Končno poročilo o nesreči ali resnem incidentu voja‑
škega zrakoplova stalna komisija pošlje ministru, Inšpektora‑
tu Republike Slovenije za obrambo, Generalštabu Slovenske
vojske, VLO in po potrebi poveljstvom ali enotam Slovenske
vojske.
(3) O končnem poročilu o nesreči ali resnem incidentu
javnost obvesti služba za odnose z javnostmi ministrstva.
(4) Končno poročilo o nesreči ali resnem incidentu se
objavi v slovenskem in angleškem jeziku na spletni strani mi‑
nistrstva. Iz poročila se morajo pred objavo umakniti podatki
preiskave določeni s tem pravilnikom ter osebni podatki oseb,
ki so bile udeležene v nesreči ali resnem incidentu.
(5) Minister na predlog glavnega preiskovalca odloči o
tajnosti končnega poročila v skladu s predpisi o tajnih podatkih,
če je to potrebno.
38. člen
(varnostna priporočila)
(1) Stalna komisija pri izdelavi končnega poročila o ne‑
sreči ali resnem incidentu pripravi varnostna priporočila v po‑
trebnem obsegu.
(2) Varnostno priporočilo ne sme ustvarjati domneve o
krivdi ali odgovornosti za nesrečo ali resni incident.
(3) Minister na podlagi varnostnih priporočil stalne komisi‑
je določi ukrepe, nosilce in roke za izvedbo potrebnih ukrepov
ter jih posreduje Generalštabu Slovenske vojske, Inšpektoratu
Republike Slovenije za obrambo, VLO in stalni komisiji pravilo‑
ma v 30 dneh od sprejema končnega poročila.
(4) Nadzor nad izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka
izvajata Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in VLO.
VI. VARSTVO PODATKOV PREISKAVE
39. člen
(varstvo podatkov preiskave)
(1) Podatki preiskave so:
– vse pisne ali posnete izjave in pogovori, ki jih v času
preiskave pridobi stalna komisija oziroma preiskovalec;
– vsi posneti pogovori med osebjem vojaškega zrako‑
plova;
– podatki o vojaškem letalskem in drugem osebju;
– posnetki registratorja pogovorov v pilotski kabini ali
njihovi prepisi,
– mnenja stalne komisije, delovne skupine, glavnega
preiskovalca oziroma preiskovalca, izražena med analizo po‑
datkov o nesreči ali resnem incidentu, vključno s podatki, ki so
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zabeleženi na registratorju parametrov leta in drugih registra‑
torjih leta;
– podatki o oborožitvenih sistemih in letalskih bojnih sred‑
stvih;
– podatki o posebni opremi vojaškega zrakoplova za
katero Republika Slovenija jamči, da ne bodo razkriti nepoo‑
blaščenim osebam;
– podatki o tovoru, ki so označeni v skladu z zakonom o
tajnih podatkih;
– podatki o tovoru, ki niso neposredno povezani z vzroki
nesreče oziroma resnega incidenta.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se navajajo v končnem
poročilu o nesreči ali resnem incidentu oziroma v dodatkih
h končnem poročilu samo v primeru, če bistveno prispevajo
k pojasnitvi ali dopolnitvi analize poteka nesreče ali resnega
incidenta.
(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena, ki niso vpli‑
vali na nesrečo ali resni incident, se ne objavijo v končnem
poročilu.
(4) Pri objavljanju osebnih podatkov je treba upoštevati
predpise o varstvu osebnih podatkov.
(5) Stopnjo tajnosti podatkov iz prvega odstavka tega
člena določi glavni preiskovalec, če je to potrebno.
40. člen
(uporaba podatkov)
Podatki iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko
uporabljajo samo za potrebe preiskave in obnove preiskave
oziroma v sodnem postopku, če tako odredi sodišče.
41. člen
(obnova preiskave in hranjenje razbitin)
(1) Končana preiskava nesreče ali resnega incidenta se
lahko obnovi, če tisti, ki izkaže pravni interes, predloži ministr‑
stvu nove dokaze o nesreči ali incidentu.
(2) Obnove preiskave nesreče ali incidenta ni mogoče
zahtevati po preteku petih let od dneva nesreče ali incidenta.
(3) Razbitine oziroma deli v nesreči poškodovanega voja‑
škega zrakoplova se hranijo v ustrezno varovanih prostorih do
izteka roka iz prejšnjega odstavka.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
42. člen
(uskladitev organizacije stalne komisije)
Organizacija in delovanje organa, ki je pred uveljavitvijo
tega pravilnika preiskoval nesreče in incidente vojaških zrako‑
plovov, se s tem pravilnikom uskladi v enem letu po uveljavitvi
tega pravilnika.
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-86/2010-6
Ljubljana, dne 21. junija 2010
EVA 2010-1911-0012
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo
Priloge
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Priloga št. 1
Izkaz usposobljenosti preiskovalcev in stalnih strokovnih sodelavcev stalne komisije
Izkaz usposobljenosti je izdelan na 250-300g kartonu svetlo modre barve, velikosti 293 mm
X 105 mm. V obrazec se v predvidene rubrike vpisujejo osebni podatki imetnika ter podatki,
navedeni v 12. členu tega pravilnika. Izdelan je v obliki 4 stranske zgibanke in se hrani v
prozornem PVC etuiju.
Sprednja stran izkaza preiskovalcev in stalnih strokovnih sodelavcev:

Zadnja stran izkaza preiskovalcev in stalnih strokovnih sodelavcev:
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Priloga št. 2
Službene priponke
1. Priponka preiskovalca
Službena priponka preiskovalca in stalnega sodelavca stalne komisije Ministrstva za
obrambo je izdelana iz plastike bele barve in je velikosti 86 mm x 54 mm. Obrobljena je s
temno modro črto debeline 1 mm na oddaljenosti 2 mm od roba. V levem zgornjem delu
službene priponke se nahaja barvna fotografija imetnika velikosti 20 x 25 mm. Pod sliko se
nahaja evidenčna številka priponke. Pod evidenčno številko priponke se nahaja prostor za
žig Ministrstva za obrambo in podpis ministra. Desno od fotografije imetnika se pod grbom
Republike Slovenije nahajajo napisi Republika Slovenija / Ministrstvo za obrambo,
Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov in Preiskovalec. Vsi napisi
so v slovenskem in angleškem jeziku v temno modrem tisku. Pod napisom Preiskovalec so
natisnjeni podatki o imenu, priimku, datumu rojstva in datumu izdaje priponke imetnika. Ti
napisi so natisnjeni v črnem tisku.

Na zadnji strani službene priponke preiskovalca so natisnjena posebna pooblastila
preiskovalcev iz 18. člena tega pravilnika. Obrobljena je s temno modro črto debeline 1 mm
na oddaljenosti 2 mm od roba. V osrednjem predelu v ozadju besedila posebnih pooblastil
preiskovalca se v bledem natisu nahaja znak stalne komisije premera 44 mm. Besedilo
posebnih pooblastil je natisnjeno v črnem tisku, razen besed: »Posebna pooblastila« in
»Glavni preiskovalec ima posebna pooblastila da:«, ki so natisnjene v rdečem tisku.
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2. Priponka za gibanje na območju nesreče
Priponka »Dovoljenje za gibanje na območju letalske nesreče« (MORS - DG) je velikosti 86
X 54 mm. Izdelana je iz plastike modre barve. V zgornjem osrednjem delu je natisnjen grb
Republike Slovenije, pod njim se nahajajo napisi Republika Slovenija / Ministrstvo za
obrambo in Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov. Pod temi napisi
se v belem polju nahaja napis »Dovoljenje za gibanje na območju letalske nesreče« v črnem
tisku. Pod tem belim poljem se nahaja znak stalne komisije premera 20 mm. Pod znakom
stalne komisije se v belem polju nahaja številka priponke gibanja na območju letalske
nesreče (MORS – DG, kateremu sledi trimestna številka priponke). Vsi napisi so tiskani v
črnem tisku v slovenskem in angleškem jeziku ter sredinsko poravnani.

Zadnja stran priponke »Dovoljenje za gibanje na območju letalske nesreče«. V osrednjem
predelu priponke »Dovoljenje za gibanje na območju letalske nesreče« se med napisoma
»Republika Slovenija/Ministrstvo za obrambo« in »Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov
vojaških zrakoplovov« nahaja natisnjen znak stalne komisije premera 30 mm. Vsi napisi so
natisnjeni v belem tisku v slovenskem in angleškem jeziku ter sredinsko poravnani.
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Priloga št. 3
SEZNAM RESNIH INCIDENTOV
V tem seznamu so primeroma našteti značilni resni incidenti. Seznam se uporablja kot
pripomoček pri opredelitvi oziroma kvalifikaciji posameznega incidenta oziroma dogodka za
resni incident.
Resni incidenti so zlasti:
– skorajšnje trčenje vojaškega zrakoplova, ki zahteva izogibni manever ali uporabo
izogibnega manevra z namenom, da se prepreči trčenje ali nevarna situacija;
– komaj preprečen kontroliran let v teren (CFIT – Controlled Flight Into Terrain);
– prekinjen vzlet na zaprti ali zasedeni vzletno-pristajalni stezi ali vzlet s take steze,
pri katerem ni bila zagotovljena varna višina preleta ovire ali več ovir;
– pristajanje ali poskus pristanka na zaprti ali zasedeni vzletno-pristajalni stezi;
– večja okvara, ki onemogoča doseg predvidenih performans zrakoplova med
vzletom ali začetnim vzpenjanjem;
– vsak požar ali pojav dima v potniški kabini ali v prostoru za tovor ali požar na
motorju, tudi če so bili taki požari pogašeni z gasilnimi sredstvi;
– vsi dogodki, pri katerih je morala letalska posadka uporabiti kisik v sili;
– konstrukcijska napaka zrakoplova ali okvara motorja, ki nista uvrščena med
nesreče;
– večkratne napake v delovanju enega ali več sistemov zrakoplova, ki resno
vplivajo na operacijo ali operacije zrakoplova;
– vsak primer onesposobitve letalske posadke med letom;
– vsaka količina goriva, za katero bi moral pilot objaviti postopek v sili;
– incidenti pri vzletanju ali pristajanju, kot na primer pristanek pred pragom vzletnopristajalne steze, pristanek, pri katerem se zrakoplov ni mogel ustaviti do konca
vzletno-pristajalne steze ali pristanek, pri katerem je zrakoplov zapeljal bočno z
vzletno-pristajalne steze;
– napake na sistemih vojaškega zrakoplova, nevarni vremenski pojavi, operacija
vojaškega zrakoplova izven odobrene obremenitvene envelope ali drugi dogodki,
ki bi lahko povzročili težave pri vodenju vojaškega zrakoplova;
– okvara več kot enega sistema v redundančnem sistemu, ki je obvezen za vodenje
vojaškega zrakoplova in navigacijo;
– napaka na oborožitvenih sistemih, ki vpliva na operacijo zrakoplova, ali bi lahko
povzročile težave pri vodenju zrakoplova ali poškodbo tretje osebe oziroma
ogrožanja splošne varnosti;
– večkratno ponavljanje podobnih incidentov.
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Priloga št. 4
Seznam incidentov, o katerih je treba poročati, in se nanašajo na operacije, vzdrževanje,
popravilo in izdelavo zrakoplovov
Opozorila:
1. Čeprav je v tej prilogi navedena večina incidentov (dogodkov), o katerih je treba
poročati, v njej ni mogoče v celoti zajeti vseh možnih incidentov. Poročati je treba tudi
o vseh drugih incidentih (dogodkih), za katere udeleženi menijo, da izpolnjujejo merila
iz tega seznama.
2. Ta priloga ne vključuje nesreč.
3. V tej prilogi določeni primeri se nanašajo na poročanje o dogodkih v zvezi z
operacijami, vzdrževanjem, popravilom in izdelavo vojaških zrakoplovov.
4. Incidenti (dogodki), o katerih je treba poročati, so tisti, pri katerih je bila ali bi lahko
bila ogrožena varnost operacije ali ki bi lahko privedli do nevarne situacije. Če po
mnenju poročevalca incident ni ogrozil varnosti operacije, vendar bi, če bi se ponovil
v drugačnih, toda verjetnih okoliščinah, povzročil nevarnost, bi bilo treba o njem
poročati. Poročanje o incidentu (dogodku) je potrebno za določene skupine delov ali
naprav, medtem ko za druge podobne skupine ne velja, pri čemer lahko zaradi
človeškega ali tehničnega dejavnika incident preraste v resni incident ali nesrečo.
5. Pri posebnih operativnih odobritvah, npr. RVSM, ETOPS, RNAV ali programu
projektiranja ali vzdrževanja, so lahko posebne zahteve za poročanje o okvarah ali
napakah v delovanju povezane z ustrezno odobritvijo ali programom.
I. LETALSKE OPERACIJE
1. Delovanje vojaškega zrakoplova
1.1 Izogibanje:
– nevarnost trčenja z drugim zrakoplovom, tlemi ali drugim predmetom ali nevarna
situacija, v kateri bi bil primeren postopek izogibanja;
– izogibanje, potrebno za preprečitev trčenja z drugim zrakoplovom, tlemi ali drugim
predmetom;
– izogibanje, potrebno za preprečitev drugih nevarnih situacij.
1.2 Incidenti pri vzletanju ali pristajanju, vključno z varnostnimi pristanki ali pristanki v sili.
Incidenti, kot so pristanek pred pragom vzletno-pristajalne steze, pristanek, pri katerem se
zrakoplov ne more ustaviti do konca vzletno- pristajalne steze, ali pristanek, pri katerem
zrakoplov zapelje bočno z vzletno-pristajalne steze. Vzleti, prekinjeni vzleti, pristanki ali
poskusi pristanka na zaprti, zasedeni ali napačni vzletno-pristajalni stezi. Nedovoljeni vstopi
(v nadaljnjem besedilu: vdor) na vzletno-pristajalno stezo.
1.3 Nezmožnost za doseganje predvidene zmogljivosti med vzletom ali začetnim
vzpenjanjem.
1.4 Kritično nizka količina goriva ali nezmožnost za prečrpavanje goriva ali porabo skupne
količine goriva, ki se lahko porabi.
1.5 Izguba nadzora (tudi delna ali začasna) ne glede na vzrok.
1.6 Dogodki pri vzletu do dosega ali po dosegu hitrosti V1 kot posledica ali vzrok nevarne ali
potencialno nevarne situacije (npr. prekinjen vzlet, dotik repa s tlemi, izguba moči motorja
ipd.).
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1.7 Nadaljevanje leta po neuspelem priletu, ki ima za posledico nevarno ali potencialno
nevarno situacijo.
1.8 Nenamerno znatno odstopanje od hitrosti letenja, predvidene sledi leta ali višine (za več
kakor 300 čevljev) ne glede na vzrok.
1.9 Spuščanje pod absolutno/relativno višino odločitve ali najmanjšo absolutno/relativno
višino spusta brez potrebnega vizualnega stika.
1.10 Izguba zaznavanja položaja glede na dejanski položaj ali položaj drugega zrakoplova.
1.11 Prekinitev komunikacije med letalsko posadko (CRM) ali med letalsko posadko in
drugimi osebami (kabinska posadka, kontrola zračnega prometa, letalski inženirji).
1.12 Trd pristanek – pristanek, za katerega velja, da zahteva pregled podvozja (ang.: heavy
landing check).
1.13 Preseganje omejitev glede neuravnoteženosti goriva.
1.14 Nepravilna nastavitev kode SSR ali pomožne skale na višinomeru.
1.15 Nepravilno programiranje ali napačni vnosi pri opremi, ki se uporablja za navigacijo ali
izračun zmogljivosti, ali uporaba napačnih podatkov.
1.16 Napačen sprejem ali razlaga radio-telefonskih sporočil.
1.17 Napake ali okvare na sistemu za gorivo, ki so vplivale na oskrbo z gorivom in/ali
njegovo distribucijo.
1.18 Zrakoplov nenamerno zapusti asfaltno ali betonsko površino.
1.19 Trčenje med zrakoplovom in katerim koli drugim zrakoplovom, vozilom ali drugim
predmetom na zemlji.
1.20 Nenamerno in/ali nepravilno delovanje katerih koli krmilnih naprav.
1.21 Nezmožnost za doseganje predvidene konfiguracije zrakoplova v katerikoli fazi leta
(npr. podvozje in vratca podvozja, zakrilca, višinsko krmilo, predkrilca ipd.).
1.22 Nevarna ali potencialno nevarna situacija, ki je posledica namerne simulacije razmer
zaradi usposabljanja, preverjanja sistema ali preskušanja.
1.23 Nenormalne vibracije.
1.24 Sprožitev katerega koli primarnega sistema opozarjanja, povezanega z manevriranjem
zrakoplova, npr. opozorilo glede konfiguracije, opozorilo o porušitvi vzgona (ang.: stick
shaker oziroma slo.: tresenje palice), opozorilo o prekoračitvi hitrosti ipd., razen če:
1.24.1 je posadka z gotovostjo ugotovila, da je šlo za lažno opozorilo, in pod pogojem, da
lažno opozorilo ni imelo za posledico težavo ali nevarnost zaradi odziva posadke na
opozorilo;
1.24.2 je do sprožitve prišlo zaradi usposabljanja ali preskušanja.
1.25 »Opozorilo« sistemov opozarjanja na bližino zemlje (GPWS/TAWS), kadar:
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1.25.1 se zrakoplov približa zemlji bolj, kakor je bilo načrtovano ali predvideno;
1.25.2 se je opozorilo pojavilo v instrumentalnih meteoroloških pogojih letenja ali ponoči in je
ugotovljeno, da se je sprožilo zaradi povečane hitrost spuščanja (način 1);
1.25.3 je opozorilo posledica tega, da podvozje ali zakrilca niso bila spuščena na ustrezni
točki prileta (način 4);
1.25.4 je težava ali nevarnost posledica ali bi lahko bila posledica odziva posadke na
»opozorilo«, npr. zmanjšano razdvajanje od drugih zrakoplovov. Sem lahko spadajo
opozorila katerega koli načina ali vrste, tj. prava, moteča ali lažna.
1.26 Alarm sistemov GPWS/TAWS, kadar je težava ali nevarnost posledica ali bi lahko bila
posledica odziva posadke na ta alarm.
1.26.1 Navodila sistema ACAS (RA);
1.26.2 Piš reaktivnega motorja ali propelerja, ki ima za posledico znatno škodo ali težko
poškodbo.
2. Stanje v sili
2.1 Požar, eksplozija, dim ali strupeni ali zdravju škodljivi hlapi, tudi če so bili požari
pogašeni.
2.2 Uporaba kateregakoli nestandardnega postopka, ki ga uporabi letalska ali kabinska
posadka zaradi obvladovanja stanja v sili, kadar:
2.2.1 postopek sicer obstaja, vendar se ne uporablja;
2.2.2 postopek ne obstaja;
2.2.3 postopek sicer obstaja, vendar je nepopoln ali neustrezen;
2.2.4 je postopek nepravilen;
2.2.5 se uporablja nepravilen postopek.
2.3 Neprimernost katerega koli postopka, predvidenega za uporabo v sili, tudi kadar se
uporablja zaradi vzdrževanja, usposabljanja ali preskušanja.
2.4 Dogodek, ki privede do evakuacije v sili.
2.5 Znižanje kabinskega tlaka.
2.6 Uporaba vse opreme za uporabo v sili ali predpisanih postopkov v sili zaradi
obvladovanja situacije.
2.7 Dogodek, ki privede do razglasitve stanja v sili (ang.: »MAYDAY« ali »PAN PAN«).
2.8 Nezadovoljivo delovanje katerega koli sistema ali opreme za uporabo v sili, vključno z
vsemi izhodnimi vrati in razsvetljavo, tudi kadar se uporablja za namene vzdrževanja,
usposabljanja ali preizkušanja.
2.9 Dogodki, v katerih mora katerikoli član posadke uporabiti kisik za izredne razmere.
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3. Nezmožnost posadke
3.1 Nezmožnost katerega koli člana letalske posadke, tudi nezmožnost, ki nastane pred
odhodom, če se domneva, da bi lahko privedla do nezmožnosti po vzletu.
3.2 Nezmožnost katerega koli člana kabinske posadke, ki ima za posledico njegovo
nesposobnost za opravljanje bistvenih nalog v primeru sile.
4. Poškodbe
Dogodki, ki so ali bi lahko privedli do znatne poškodbe potnikov ali posadke, vendar se ne
štejejo za nesrečo, o kateri je treba poročati.
5. Meteorologija
5.1 Udar strele, ki je povzročil škodo na zrakoplovu ali izgubo ali okvaro katerekoli bistvene
funkcije.
5.2 Toča, ki je povzročila škodo na zrakoplovu ali izgubo ali okvaro katerekoli bistvene
funkcije.
5.3 Letenje skozi močno turbulenco, ki ima za posledico poškodbo oseb v zrakoplovu ali pri
katerem velja, da je po njem treba opraviti pregled zrakoplova.
5.4 Zrakoplov naleti na strižni veter.
5.5 Zaledenitev, ki je povzročila težave pri upravljanju zrakoplova, škodo na njem ali izgubo
ali okvaro katere koli bistvene funkcije.
6. Varovanje
6.1 Nezakonito vmešavanje v zrakoplov, tudi grožnja z bombnim napadom ali ugrabitvijo.
6.2 Težave pri nadzorovanju vinjenih, nasilnih ali nediscipliniranih potnikov.
6.3 Odkritje slepega potnika.
7. Drugi dogodki
7.1 Večkrat pojavljajoči se dogodki določene vrste, ki sami zase sicer ne bi veljali za
dogodke, »o katerih je treba poročati«, vendar zaradi pogostosti pojavljanja predstavljajo
potencialno nevarnost.
7.2 Trčenje s pticami, ki je povzročilo škodo na zrakoplovu ali izgubo ali okvaro katerekoli
bistvene funkcije.
7.3 Zrakoplov naleti na vrtinčno sled.
7.4 Vsi drugi dogodki katere koli vrste, za katere velja, da so ogrozili ali bi lahko ogrozili
zrakoplov ali osebe na krovu zrakoplova ali na zemlji.
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II. ZRAKOPLOVI – TEHNIČNI VIDIK
1. Konstrukcija
O vseh napakah na konstrukciji zrakoplova ni treba poročati. Za odločitev o tem, ali je
napaka dovolj resna, da je treba o njej poročati, je potrebna tehnična presoja. Pri tem se
lahko upoštevajo naslednji primeri:
1.1 poškodba glavnega konstrukcijskega elementa (PSE), ki se ne uvršča med odporne proti
poškodbam (element z omejeno dobo trajanja uporabe). Glavni konstrukcijski elementi so
elementi, ki bistveno prispevajo k prenašanju obremenitev med letom, na zemlji in zaradi
vzdrževanja tlaka v kabini in katerih okvara bi bila katastrofalna okvara zrakoplova;
1.2 okvara ali poškodba, ki presega dopustne poškodbe na glavnem konstrukcijskem
elementu, ki se uvršča med odporne proti poškodbam;
1.3 poškodba ali okvara, ki presega dopustne tolerance konstrukcijskega elementa, katerega
okvara bi lahko toliko zmanjšala konstrukcijsko togost do te mere, da ne bi bilo več mogoče
upoštevati predpisanih omejitev glede drhtenja (ang.: flutter), divergence ali obratnih
odklonov krmil;
1.4 poškodba ali okvara na konstrukcijskem elementu, ki bi lahko imela za posledico
sprostitev delov, ki lahko poškodujejo osebe v zrakoplovu;
1.5 poškodba ali okvara na konstrukcijskem elementu, ki bi lahko ogrozila pravilno delovanje
sistemov (glej oddelek 2. sistemi spodaj);
1.6 izguba katerega koli dela konstrukcije zrakoplova med letom;
1.7 odpadanje/izguba delov opreme in tovora zrakoplova med letom.
2. Sistemi
Upoštevaj naslednja splošna merila, ki se uporabljajo za vse sisteme:
2.1 odpoved, znatna napaka v delovanju ali okvara kateregakoli sistema, podsistema ali
sklopa naprav, kadar ni mogoče zadovoljivo izpeljati standardnih operativnih postopkov,
urjenj ipd.
2.2 Nezmožnost posadke, da bi obvladovala sistem, na primer:
2.2.1 dejanja, ki niso posledica ukaza letalske posadke zrakoplova,
2.2.2 napačen in/ali nepopoln odziv, vključno z omejeno gibljivostjo ali togostjo,
2.2.3 čezmeren odklon (ang.: runaway),
2.2.4 mehanska prekinitev ali okvara.
2.3 Okvara ali nepravilno delovanje ene ali več izključnih funkcij sistema (en sistem bi lahko
integriral več funkcij).
2.4 Medsebojno motenje znotraj enega sistema ali med več sistemi.
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2.5 Okvara ali nepravilno delovanje zaščitne naprave ali sistema za uporabo v sili,
povezanega s sistemom.
2.6 Izguba podvojenosti sistema.
2.7 Kateri koli dogodek, ki izhaja iz nepredvidenega obnašanja sistema.
2.8 Za tipe zrakoplovov z enim samim glavnim sistemom, s podsistemi in sklopi naprav:
izguba, znatna napaka v delovanju ali okvara kateregakoli glavnega sistema, podsistema ali
sklopa naprav.
2.9 Za tipe zrakoplovov z več neodvisnimi glavnimi sistemi, podsistemi in sklopi naprav:
izguba, znatna napaka v delovanju ali okvara več kakor enega glavnega sistema,
podsistema ali sklopa naprav.
2.10 Sprožitev kateregakoli primarnega sistema opozarjanja, povezanega s sistemi ali
opremo zrakoplova, razen če je posadka z gotovostjo ugotovila, da je šlo za lažno opozorilo,
in pod pogojem, da lažno opozorilo ni imelo za posledico težavo ali nevarnost zaradi odziva
posadke na opozorilo.
2.11 Uhajanje hidravličnih tekočin, goriva, olja ali drugih tekočin, ki je imelo za posledico
nevarnost požara ali možno nevarno onesnaženje konstrukcije, sistemov ali opreme
zrakoplova ali nevarnost za osebe v zrakoplovu.
2.12 Nepravilno delovanje ali okvara kateregakoli indikacijskega sistema, kadar ima lahko to
za posledico zavajajoče opozarjanje posadke.
2.13 Odpoved, nepravilno delovanje ali okvara, če se pojavi v kritični fazi leta in vpliva na
delovanje sistema.
2.14 Znaten upad dejanske zmogljivosti v primerjavi s potrjeno zmogljivostjo, kar je
povzročilo nevarno situacijo (ob upoštevanju točnosti metode za izračun zmogljivosti),
vključno z zaviralnim učinkom, porabo goriva ipd.
2.15 Asimetrija krmilnih površin: npr. zakrilca, predkrilca, spojlerji ipd.
Dodatek k tej prilogi vsebuje seznam primerov incidentov, o katerih je treba poročati in ki
izhajajo iz uporabe teh splošnih meril pri določenih sistemih.
3. Pogonski sistemi (tudi motorji, propelerji in rotorski sistemi) in pomožne energetske
enote (APU)
3.1 Samodejna ustavitev, namerno ugašanje ali nepravilno delovanje motorja.
3.2 Čezmerna hitrost ali nezmožnost za uravnavanje števila vrtljajev katerekoli komponente,
ki rotira z veliko hitrostjo (na primer: APU, zračni zaganjalnik motorja, klimatizacijska oprema,
turbinski motor, propeler ali rotor).
3.3 Okvara ali nepravilno delovanje kateregakoli dela motorja ali pogonskega sistema, ki ima
za posledico eno ali več naslednjih stanj:
3.3.1 odstopanje komponent/delcev;
3.3.2 nenadzorovan notranji ali zunanji požar ali izbruh vročega plina;
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3.3.3 potisk v drugo smer od tiste, ki jo je izbral pilot;
3.3.4 odpoved delovanja ali samodejno delovanje sistema za vzvratni potisk;
3.3.5 nezmožnost za uravnavanje moči, potiska ali števila vrtljajev;
3.3.6 okvara nosilca motorja;
3.3.7 delna ali popolna izguba glavnega dela pogonskega sistema;
3.3.8 vidno sproščanje gostega dima ali koncentracij strupenih snovi, kar zadostuje za
onesposobitev posadke ali potnikov;
3.3.9 nezmožnost za zaustavitev motorja z uporabo običajnih postopkov;
3.3.10 nezmožnost za ponovni zagon uporabnega motorja.
3.3.11 Izguba, sprememba ali nihanje potiska/moči, ki ni posledica ukaza letalske posadke in
ki se uvršča kot izguba nadzora nad potiskom ali močjo (LOTC - Loss Of Thrust Control):
3.3.11.1. pri enomotornem zrakoplovu,
3.3.11.2 kadar velja, da je pri zadevnem zrakoplovu prevelika,
3.3.11.3 kadar bi to lahko vplivalo na več kakor en motor pri večmotornem zrakoplovu, zlasti
pri dvomotornih zrakoplovih,
3.3.11.4 pri večmotornem zrakoplovu, ki uporablja isti ali podoben tip motorja med
delovanjem, pri katerem bi dogodek veljal za nevarnega ali kritičnega.
3.4 Vsaka okvara na delu z omejeno dobo trajanja uporabe, ki ima za posledico odstranitev
dela pred koncem njegove dobe trajanja uporabe.
3.5 Okvare skupnega izvora, ki bi lahko povzročile tako visok odstotek ustavitev motorja med
letom, da obstaja možnost ustavitve več kakor enega motorja med istim letom.
3.6 Odpoved delovanja ali nekontrolirano delovanje naprave za omejitev delovanja motorja
ali za njegov nadzor.
3.7 Preseganje parametrov motorja.
3.8 Stik s tujimi predmeti in delci (FOD), ki ima za posledico nastanek škode.
Propelerji in prenosi
3.9 Okvara ali nepravilno delovanje kateregakoli dela propelerja ali pogonskega sistema, ki
ima za posledico eno ali več naslednjih stanj:
3.9.1 prekoračitev števila vrtljajev propelerja,
3.9.2 pojav čezmernega aerodinamičnega upora,
3.9.3 potisk v nasprotno smer od tiste, ki jo je izbral pilot,
3.9.4 ločitev propelerja ali večjega dela propelerja,
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3.9.5 napaka, katere posledica je prevelika neuravnoteženost propelerja,
3.9.6 nenamerna sprememba koraka propelerja v položaj, ki je manjši od določenega
minimalnega koraka med letom,
3.9.7 nezmožnost za nastavitev propelerja na nož,
3.9.8 nezmožnost za spremembo koraka propelerja,
3.9.9 sprememba koraka propelerja, ki ni posledica ukaza letalske posadke,
3.9.10 nihanje vrtilnega momenta ali hitrosti, ki ga ni mogoče kontrolirati,
3.9.11 ločitev nizkoenergetskih delov.
Rotorji in prenosi
3.10 Poškodba ali okvara reduktorja/pesta glavnega rotorja, ki bi lahko imela za posledico
ločitev rotorskega sklopa med letom in/ali nepravilno delovanje naprave za krmiljenje rotorja.
3.11 Poškodba repnega rotorja, prenosa in enakovrednih sistemov.
Pomožne energetske enote (APU)
3.12 Ustavitev ali odpoved, kadar mora biti APU na voljo na podlagi operativnih zahtev, npr.
ETOPS, MEL.
3.13 Nezmožnost za ustavitve APU.
3.14 Prekoračitev hitrosti.
3.15 Nezmožnost za zagona APU, kadar je to potrebno iz operativnih razlogov.
4. Človeški dejavniki
Vsak incident, pri katerem bi lahko katera koli značilnost ali neprimernost zasnove
zrakoplova privedla do napake pri uporabi, ki bi lahko imela nevaren ali katastrofalen učinek.
5. Drugi incidenti
5.1 Vsak incident, pri katerem bi lahko katera koli značilnost ali neprimernost zasnove
zrakoplova privedla do napake pri uporabi, ki bi lahko imela nevaren ali katastrofalen učinek.
5.2 Incident, ki običajno ne velja za incident, o katerem je treba poročati (npr. notranja
oprema in oprema kabine, vodni sistemi), vendar so njegove okoliščine privedle do
ogrožanja zrakoplova ali oseb v njem.
5.3 Požar, eksplozija, dim ali strupeni in zdravju škodljivi hlapi.
5.4 Vsak drug incident, ki bi lahko ogrozil zrakoplov ali vplival na varnost oseb v zrakoplovu
ali oseb ali premoženja v bližini zrakoplova ali na zemlji.
5.5 Odpoved ali okvara sistema za obveščanje potnikov, tako da obvestil potnikom ni
mogoče oddajati ali slišati.

32

Stran

7874 /

Št.

53 / 2. 7. 2010

Uradni list Republike Slovenije

5.6 Nezmožnost za nastavitev pilotovega sedeža med letom.
5.7 Aktivirana signalizacija odpovedi sistema CVFDR.
III. VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO ZRAKOPLOVA
1. Nepravilna montaža delov ali komponent zrakoplova, odkrita med pregledom ali
preskušanjem, ki se nista izvajala posebej v ta namen.
2. Uhajanje vročega izpustnega (ang.: bleed air) zraka, ki povzroči poškodbo konstrukcije.
3. Vsaka okvara na delu z omejeno dobo trajanja uporabe, katere posledica je odstranitev
dela pred koncem te dobe.
4. Vsaka poškodba ali poslabšanje (npr. lomi, razpoke, korozija, razslojitev, odlepitev ipd.) ne
glede na vzrok (npr. drhtenje, izguba togosti ali napaka na konstrukciji), in sicer:
4.1 primarne konstrukcije ali glavnega konstrukcijskega elementa (na podlagi opredelitve v
proizvajalčevem priročniku za vzdrževanje), kadar takšna poškodba ali poslabšanje presega
dovoljene meje, določene v priročniku za vzdrževanje, in zahteva popravilo ali popolno ali
delno zamenjavo,
4.2 sekundarne konstrukcije, kar je posledica ali bi lahko bila posledica ogrožanje
zrakoplova,
4.3 motorja, propelerja ali rotorskega sistema pri zrakoplovih z rotorjem.
5. Kakršnakoli napaka, nepravilno delovanje ali okvara kateregakoli sistema ali opreme ali
njuna poškodba ali poslabšanje, ki se odkrije na podlagi izpolnjevanja navodila glede
plovnosti ali drugega obveznega navodila, ki ga izda regulativni organ, kadar:
5.1 organizacija, ki poroča in izvaja skladnost z navodili, ta incident odkrije prvič,
5.2 pri kateremkoli poznejšem izvajanju navodil incident presega dovoljene meje, navedene
v navodilu, in/ali kadar objavljeni postopki za popravilo/odpravo niso na voljo.
6. Nezadovoljivo delovanje kateregakoli sistema ali opreme za uporabo v sili, vključno z
vsemi izhodnimi vrati in razsvetljavo, tudi kadar se uporablja zaradi vzdrževanja ali
preizkušanja.
7. Neskladnost ali znatne napake pri izvajanju skladnosti z zahtevanimi postopki za
vzdrževanje.
8. Izdelki, deli, naprave in materiali neznanega ali sumljivega izvora.
9. Zavajajoči, napačni ali nezadostni podatki o vzdrževanju ali postopki, ki bi lahko privedli
do napak pri vzdrževanju.
10. Kakršnakoli napaka, nepravilno delovanje ali okvara opreme na zemlji, ki se uporablja za
preskušanje ali preverjanje sistemov in opreme zrakoplova, če zahtevani postopki rutinskega
pregleda in preskušanja niso privedli do jasne identifikacije problema in ima to za posledico
nevarno situacijo.
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IV. NAVIGACIJSKE SLUŽBE ZRAČNEGA PROMETA, OBJEKTI IN NAPRAVE TER
ZEMELJSKE SLUŽBE
1. Navigacijske službe zračnega prometa (ANS)
Glej Prilogo 4, seznam incidentov o katerih je treba poročati in se nanašajo na navigacijske
službe zračnega prometa.
2. Letališče in letališke naprave in objekti
2.1 Razlitje znatnih količin goriva med polnjenjem zrakoplov z gorivom.
2.2 Polnjenje nepravilnih količin goriva, ki bi lahko znatno vplivale na avtonomijo, zmogljivost,
uravnoteženost ali trdnost konstrukcije zrakoplova.
3. Sprejem in odprema potnikov, prtljage in tovora
3.1 Znatno onesnaženje konstrukcije, sistemov in opreme zrakoplova, kot posledica prevoza
prtljage ali tovora.
3.2 Nepravilno vkrcanje potnikov, natovarjanje prtljage ali tovora, ki bi lahko znatno vplivalo
na maso in/ali uravnoteženost zrakoplova.
3.3 Nepravilno shranjevanje prtljage ali tovora (tudi ročne prtljage), ki bi lahko kakorkoli
ogrozilo zrakoplov, njegovo opremo ali osebe v njem ali oviralo evakuacijo v sili.
3.4 Nepravilna razporeditev tovornih zabojnikov ali večjih kosov tovora.
3.5 Prevoz ali poskus prevoza nevarnega blaga v nasprotju z veljavnimi predpisi, tudi
napačno označevanje in pakiranje nevarnega blaga.
4. Zemeljska oskrba zrakoplova in servisiranje
4.1 Napaka, nepravilno delovanje ali okvara opreme na zemlji, ki se uporablja za
preskušanje ali preverjanje sistemov in opreme zrakoplova, če zahtevani postopki rutinskega
pregleda in preskušanja niso privedli do jasne identifikacije problema in ima to za posledico
nevarno situacijo.
4.2 Neskladnost ali znatne napake pri izvajanju skladnosti z zahtevanimi postopki
servisiranja.
4.3 Polnjenje z onesnaženim ali napačnim tipom goriva ali drugih bistvenih tekočin (tudi
kisika in pitne vode).
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Dodatek k prilogi št. 4
V dodatku so navedeni primeri incidentov (dogodkov), o katerih je treba poročati in ki izhajajo
iz uporabe splošnih meril pri določenih sistemih, naštetih v oddelku II. ZRAKOPLOVI –
TEHNIČNI VIDIK, 2. Sistemi - priloga 3.
1. Klimatizacija/ventilacija
1.1 popolna odpoved hladilnega sistema letalske elektronike,
1.2 znižanje kabinskega tlaka.
2. Sistem avtomatskega krmiljenja zrakoplova
2.1 sistem avtomatskega krmiljenja zrakoplova po vklopu ne preide v želeni način delovanja,
2.2 znatne težave posadke pri obvladovanju zrakoplova, povezane z delovanjem sistema za
avtomatsko krmiljenje zrakoplova, o katerih letalska posadka poroča,
2.3 odpoved katerekoli odklopne naprave sistema za avtomatsko krmiljenje zrakoplova,
2.4 sprememba načina delovanja sistema avtomatskega krmiljenja zrakoplova, ki ni
posledica ukaza letalske posadke.
3. Komunikacije
3.1 odpoved ali okvara sistema za obveščanje potnikov, tako da obvestil potnikom ni mogoče
oddajati ali slišati,
3.2 popolna izguba komunikacije med letom.
4. Električni sistem
4.1 izguba enega sistema za distribucijo izmeničnega ali enosmernega električnega toka
(AC/DC),
4.2 popolna izguba ali izguba več kakor enega električnega generatorja,
4.3 odpoved rezervnega (zasilnega) električnega generatorja.
5. Pilotska kabina/potniška kabina/tovorni prostor
5.1 nezmožnost za nastavitev pilotovega sedeža med letom,
5.2 odpoved kateregakoli sistema ali opreme za uporabo v sili, vključno s signalnim
sistemom za evakuacijo v sili, vsemi izhodnimi vrati, zasilno razsvetljavo ipd.,
5.3 odpoved delovanja zadrževalne naprave pri sistemu nakladanja tovora.
6. Sistem zaščite pred požarom
6.1 požarni alarmi, razen tistih, ki so takoj potrjeni kot lažni,
6.2 neodkrita odpoved ali okvara sistema odkrivanja požara/dima oziroma zaščite pred njim,
ki bi lahko privedla do izgube ali omejenega delovanja sistema odkrivanja požara oziroma
zaščite pred njim,
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6.3 odsotnost opozarjanja pri resničnem požaru ali dimu.
7. Krmilne površine (ang.: flight controls)
7.1 asimetrija zakrilc, predkrilc, spojlerjev ipd.
7.2 omejena gibljivost, togost ali slabo ali zapoznelo odzivanje pri delovanju primarnih
sistemov krmiljenja leta ali pripadajočih sistemov pomožnih krmil in varovalnih sistemov,
7.3 čezmeren odklon krmilnih površin (ang.: flight control surface runaway),
7.4 vibracije krmilnih površin, ki jih zazna posadka,
7.5 mehanski odklop ali odpoved delovanja krmilnih površin,
7.6 znatno oviranje normalnega krmiljenja zrakoplova ali poslabšanje letalnih lastnosti.
8. Sistem za gorivo
8.1 nepravilno delovanje prikazovalnika količine goriva, ki ima za posledico popolno porabo
goriva ali lažno prikazovanje količine goriva na krovu,
8.2 uhajanje goriva, ki je povzročilo večjo izgubo goriva, nevarnost požara ali znatno
onesnaženje,
8.3 nepravilno delovanje ali okvara sistema izpuščanja goriva v zraku, ki je imelo za
posledico nenamerno izgubo znatne količine goriva, nevarnost požara, nevarno onesnaženje
opreme zrakoplova ali nezmožnost za izpuščanje goriva v zraku,
8.4 napake ali okvare na sistemu za gorivo, ki so znatno vplivale na oskrbo z gorivom in/ali
njegovo porazdelitev,
8.5 nezmožnost za prečrpavanje ali porabo skupne količine goriva, ki se lahko porabi.
9. Hidravlika
9.1 odpoved enega hidravličnega sistema (samo ETOPS),
9.2 odpoved delovanja izolacijskega sistema,
9.3 odpoved več kakor enega hidravličnega sistema,
9.4 odpoved rezervnega hidravličnega sistema,
9.5 nenamerna sprožitev rezervnega generatorja (ang.: Ram Air Turbine).
10. Sistem za odkrivanje/preprečevanje zaledenitve
10.1 neodkrita odpoved ali zmanjšana zmogljivost protizaledenitvenega / razledenitvenega
sistema,
10.2 odpoved več kakor enega sistema gretja s sondo,
10.3 nezmožnost za doseganje simetrične razledenitve kril,
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10.4 nenormalno kopičenje ledu, ki znatno vpliva na zmogljivost ali upravljanje zrakoplova,
10.5 močno zmanjšano vidno polje posadke.
11. Indikacijski/opozorilni/zapisovalni sistemi
11.1 nepravilno delovanje ali okvara kateregakoli indikacijskega sistema, kadar obstaja
možnost, da bi zaradi zavajajočega prikazovanja posadka na bistvenem sistemu ukrepala
neprimerno,
11.2 odpoved rdeče opozorilne funkcije sistema,
11.3 pri pilotskih kabinah s katodnimi zasloni (ang.: glass cockpit): odpoved ali nepravilno
delovanje več kakor ene prikazovalne enote ali računalnika, ki se uporablja za
prikazovanje/opozarjanje.
12. Sistem podvozja/zavore/pnevmatike
12.1 požar na zavornem sistemu,
12.2 znatna izguba zaviralnega učinka,
12.3 nesimetrično zaviranje, ki ima za posledico znatno odstopanje od predvidene poti,
12.3 odpoved sistema spuščanja podvozja s prostim padom (tudi med načrtovanimi
preskusi),
12.4 nehoteno izvlečenje/uvlečenje pristajalnega podvozja ali vratc podvozja,
12.5 predrtje več pnevmatik.
13. Navigacijski sistemi (tudi sistemi za natančni prilet) in sistemi podatkov o letu
13.1 popolna odpoved ali več okvar navigacijske opreme,
13.2 (b) popolna odpoved ali več okvar opreme sistema podatkov o letu (ang.: air data
system),
13.3 občutno zavajajoči prikazi,
13.4 znatne navigacijske napake zaradi napačnih podatkov ali napake pri kodiranju v
podatkovni zbirki,
13.5 nepričakovana odstopanja od prečne ali vertikalne poti, ki jih ne povzroči pilotovo
dejanje,
13.6 težave z zemeljskimi navigacijskimi napravami, ki privedejo do znatnih navigacijskih
napak, ki niso povezane s prehodom iz inercijske navigacije v radijsko navigacijo.
14. Kisik za zrakoplov, v katerem se vzdržuje zračni tlak
14.1 odpoved oskrbe s kisikom v pilotski kabini,
14.2 odpoved oskrbe s kisikom za pomembno število potnikov (več kakor 10%), tudi kadar je
odkrita med vzdrževanjem, usposabljanjem ali preskušanjem.
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15. Sistem za odvod izpustnega zraka
15.1 uhajanje vročega izpustnega zraka, ki ima za posledico sprožitev požarnega alarma ali
poškodbo konstrukcije,
15.2 odpoved vseh sistemov za odvod izpustnega zraka,
15.3 odpoved sistema za odkrivanje uhajanja izpustnega zraka.
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Priloga št. 5
Seznam incidentov, o katerih je treba poročati in se nanašajo na navigacijske službe
zračnega prometa
Opozorila:
1. Čeprav je v tej prilogi navedena večina incidentov (dogodkov), o katerih je treba
poročati, v njej ni mogoče v celoti zajeti vseh. Poročati je treba tudi o vseh drugih
incidentih dogodkih), za katere udeleženi menijo menijo, da so izpolnjena merila
določena s tem pravilnikom.
2. Ta priloga ne vključuje nesreč in resnih incidentov.
3. Ta priloga vsebuje incidente (dogodke), ki zadevajo navigacijske službe zračnega
prometa (ANS) in dejansko ali potencialno ogrožajo varnost letenja ali lahko ogrozijo
zagotavljanje varnih storitev navigacijskih služb zračnega prometa.
4. Vsebina te priloge ne izključuje poročanja o kakršnih koli incidentih, situacijah ali
razmerah, ki bi, če bi se ponovili v drugačnih toda verjetnih okoliščinah ali če bi se
dopustilo, da se nadaljujejo v nespremenjeni obliki, lahko ogrozili varnost vojaškega
zrakoplova.
1. Skorajšnje trčenje (tudi posebna stanja, pri katerih se oceni, da je oddaljenost zrakoplova
od drugega zrakoplova/zemlje/vozila/osebe ali predmeta premajhna):
1.1 izguba minimalnega razdvajanja,
1.2 neustrezno razdvajanje,
1.3 komaj preprečen kontroliran let v teren (CFIT - Controlled Flight into Terrain),
1.4 vdor na vzletno-pristajalno stezo, zaradi katerega je bil potreben postopek izogibanja.
2. Možnost trčenja ali skorajšnjega trčenja (tudi posebna stanja, ki utegnejo preiti v nesrečo
ali skorajšnje trčenje, če je v bližini drug zrakoplov):
2.1 vdor na vzletno-pristajalno stezo, kjer ni potreben manever izogibanja,
2.2 izlet zrakoplova iz vzletno-pristajalne steze,
2.3 odstopanje zrakoplova od dovoljenja kontrole zračnega prometa (ATC – Air Traffic
Control),
2.4. odstopanje zrakoplova od veljavnega predpisa upravljanja zračnega prometa (ATM – Air
Traffic Management):
2.4.1 odstopanje zrakoplova od veljavnih objavljenih postopkov ATM,
2.4. 2 vdor v zračni prostor,
2.4.3 odstopanje od veljavnega predpisa ali predpisov glede opreme v zrakoplovih in operacij
zrakoplovov, povezanih z ATM.
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3. Dogodki, specifični za upravljanje zračnega prometa (ATM) (sem spadajo situacije, v
katerih je ogrožena sposobnost za zagotavljanje varnih služb ATM in tudi situacije, kadar
varno obratovanje zrakoplova samo po naključju ni bilo ogroženo). Sem spadajo naslednji
dogodki:
3.1 nezmožnost za zagotavljanje služb upravljanja zračnega prometa (ATM):
3.3.1 nezmožnost za zagotavljanje služb zračnega prometa,
3.3.2 nezmožnost za zagotavljanje službe upravljanja zračnega prostora,
3.3.3 nezmožnost za zagotavljanje službe upravljanja pretoka zračnega prometa,
3.3.4 odpoved komunikacijske funkcije,
3.3.5 odpoved nadzorne funkcije,
3.3.6 odpoved funkcije za obdelavo in pošiljanja podatkov,
3.3.7 odpoved navigacijske funkcije,
3.3.8 varovanje sistema ATM.
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Dodatek k prilogi 5
V naslednjih pododstavkih so navedeni primeri incidentov v zvezi z ATM, o katerih je treba
poročati in ki izhajajo iz uporabe splošnih meril iz odstavka (iii) Priloge II pri operacijah
zrakoplova.
1. Zagotavljanje izrazito napačnih, nezadostnih ali zavajajočih informacij iz kateregakoli vira
na zemlji, npr. v okviru kontrole zračnega prometa (ATC), avtomatske letališke informacijske
službe (ATIS), meteoroloških služb, navigacijskih podatkovnih zbirk, zemljevidov, diagramov,
priročnikov ipd.
2. Posredovanje višine preleta nad oviro, ki je nižja od predpisane.
3. Posredovanje napačnih referenčnih podatkov o tlaku (npr. nastavitev višinomera).
4. Nepravilen prenos, sprejem ali razlaga pomembnih sporočil, če to privede do nevarne
situacije.
5. Izguba minimalnega razdvajanja.
6. Vdor v zračni prostor.
7. Nezakonito radijsko oddajanje.
8. Odpoved zemeljskih naprav navigacijskih služb zračnega prometa in satelitskih naprav.
9. Večja okvara kontrole/upravljanja zračnega prometa ali znatno poslabšanje letališke
infrastrukture.
10. Blokirane manevrske površine in letališke ploščadi zaradi prisotnosti zrakoplova, vozila,
živali ali tujih predmetov, kar ima za posledico nevarno ali potencialno nevarno situacijo.
11. Napake ali nepravilnosti pri označevanju ovir ali nevarnosti na manevrskih površinah in
letaliških ploščadih, kar ima za posledico nevarno situacijo.
12. Okvara, znatna napaka v delovanju ali odsotnost razsvetljave letališča.
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Odločba o soglasju k spremembi Akta
o ustanovitvi ustanove »Fundacija Poti miru v
Posočju«

Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, zna‑
nost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana na podlagi
3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05,
ZU‑UPB1, 91/05, v nadaljevanju ZU‑UPB1), 39.a člena Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05; ZDU‑1‑UPB4) in
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 48/09; ZDU‑1E), na podlagi vloge notarja
Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, z
dne 8. 6. 2010, v zadevi izdaje soglasja k spremembi Akta o
ustanovitvi Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« izdaja
naslednjo

ODLOČBO
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
soglasje k spremembi namena ustanove ter drugih sprememb
Akta o ustanovitvi ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«.
Predlog sprememb je podan v obliki notarskega zapisa št. SV
488/10 z dne 8. 6. 2010.
Stroški postopka z izdajo te odločbe niso nastali.
Št. 0141-36/2009/6
Ljubljana, dne 15. junija 2010
EVA 2010-3211-0044
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2865.

Poročilo o izidu glasovanja in o izidu
zakonodajnega referenduma o Zakonu
o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške, ki je bil 6. junija 2010

POROČILO
o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega
referenduma o Zakonu o ratifikaciji Arbitražnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške, ki je bil 6. junija 2010
I.
Državna volilna komisija je na 33. seji dne 29. junija
2010 na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot o izidu
glasovanja na območju volilnih enot, ter zapisnika Državne
volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in po pošti iz
tujine, na zakonodajnem referendumu o Zakonu o ratifikaciji
Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške, ki je bil 6. junija 2010, ugotovila
naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 6. junija 2010 je imelo pravico glasovati
skupaj 1.705.105 volivcev, pri čemer je bilo 1.705.086 volivcev,
ki so bili vpisani v volilni imenik ter 19 volivcev, ki so glasovali s
potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 727.361 volivcev (42,66%), od tega
727.342 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik in 19 volivcev,
ki so glasovali s potrdilom.
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Oddanih je bilo 726.987 glasovnic. Ker ni bilo mogo‑
če ugotoviti volje volivca, je bilo 5.544 glasovnic neveljavnih
(0,76% od števila oddanih glasovnic).
Veljavnih je bilo 721.443 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o ratifikaciji Arbitra‑
žnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške (BHRAS), ki ga je sprejel Državni zbor na
seji dne 19. aprila 2010?«
je z besedo »ZA« odgovorilo 371.848 volivcev ali 51,54%
od števila veljavnih glasovnic
oziroma
z besedo »PROTI« 349.595 volivcev ali 48,46% od števila
veljavnih glasovnic.
II.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. čle‑
na Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
št. 26/07 – ZRLI – UPB2), skladno z določbami 23. člena istega
zakona
ugotovila,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, za uvelja‑
vitev Zakona o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS), ki
ga je sprejel Državni zbor na seji dne 19. aprila 2010.
Št. 10-6/00-18/10
Ljubljana, dne 29. junija 2010
PREDSEDNIK:
Anton Gašper Frantar l.r.
ČLANI:
dr. Jurij Toplak l.r.
Dušan Strnad l.r.
Marjan Jarkovič l.r.
Astrid Prašnikar l.r.
Miroslav Pretnar l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2866.

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih
funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril

Na podlagi šestega odstavka 31. člena Zakona o integrite‑
ti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) Komisija
za preprečevanje korupcije izdaja

PRAVILNIK
o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi
s sprejemanjem daril
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način razpolaganja z darili, vodenje in
vsebino seznama daril, ki jih v zvezi z opravljanjem funkcije
prejemajo funkcionarji, ter druga izvedbena vprašanja v zvezi
s prepovedmi, omejitvami in dolžnostmi funkcionarjev pri spre‑
jemanju daril.
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2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo za potrebe tega
pravilnika naslednji pomen:
1. darilo je stvar, pravica ali storitev, ki jo je mogoče fi‑
nančno ovrednotiti,
2. protokolarna darila so darila funkcionarjem, ki jih po‑
darijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in
mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih
ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih oko‑
liščinah,
3. priložnostna darila manjše vrednosti so darila, dana
ob posebnih priložnostih, ki ne presegajo vrednosti 75 EUR
in katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega
150 EUR, če so prejeta od iste osebe. V nobenem primeru se
kot darilo manjše vrednosti ne sme sprejeti denarja, vredno‑
stnih papirjev ali dragocenih kovin,
4. darila zanemarljive vrednosti so darila, katerih vrednost
ne presega 25 EUR,
5. vrednost darila je tržna cena darila oziroma razlika med
tržno in plačano ceno darila,
6. organ je državni organ, organ lokalne skupnosti oziro‑
ma organizacija, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo,
7. seznam daril je po časovnem zaporedju vodena zbirka
obrazcev za evidentiranje prejetega darila funkcionarja,
8. darilo, ki je ali bi lahko vplivalo na objektivno in nepri‑
stransko opravljanje funkcije funkcionarja, je lahko darilo:
– ki je bilo dano v kratkem časovnem obdobju pred ali po
odločitvi organa, s katero je ta odločil o pravici ali obveznosti
darovalca ali njegovih družinskih članov,
– katerega vrsta, oblika ali vrednost znatno odstopa od
okoliščin izročitve darila;
– podarjeno s strani darovalca, ki z organom ima ali vzpo‑
stavlja poslovne stike.
II. PREPOVEDI IN OMEJITVE SPREJEMANJA DARIL
3. člen
(1) Funkcionar ne sme sprejemati daril ali drugih koristi
v zvezi z opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in
priložnostnih daril manjše vrednosti.
(2) Ne glede na njihovo vrednost funkcionar ne sme
sprejemati daril, ki so ali bi lahko vplivala na objektivno in ne‑
pristransko opravljanje njegove funkcije.
(3) Funkcionar ne sme sprejeti darila v zvezi z opravlja‑
njem funkcije, niti darila zanemarljive vrednosti:
– če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pome‑
nila kaznivo dejanje,
– če je to prepovedano v skladu z drugim zakonom ali na
njegovi podlagi izdanimi predpisi,
– če se kot darilo izroča denar, vrednostni papirji ali dra‑
gocene kovine, ali
– če bi bil njegov sprejem v nasprotju z etičnimi standardi,
ki veljajo za posamezne vrste funkcionarjev.
(4) Darilo iz prejšnjega odstavka ne more postati last funk‑
cionarja ali organa in ga je potrebno zavrniti, vrniti darovalcu
oziroma z njim ravnati v skladu s predpisi.
(5) Prepovedi in omejitve iz tega člena veljajo tudi v prime‑
rih, če bi se darilo v zvezi z opravljanjem funkcije funkcionarja
izročilo njegovim družinskim članom.
(6) Za darilo v zvezi z opravljanjem funkcije se ne šteje
darilo simbolnega pomena, ki se tradicionalno izroča ob dolo‑
čenih dogodkih (plakete, značke, zastavice).
III. RAVNANJE V PRIMERU SPREJEMA DARILA
4. člen
(1) Funkcionar mora v primeru sprejema darila, takoj, ko
je to mogoče, izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila
in ga izpolnjenega izročiti organu, v katerem opravlja funkcijo.
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(2) Funkcionar mora v obrazec vpisati naslednje podatke:
– svoje ime in priimek in funkcijo, ki jo opravlja,
– ime, priimek in naslov darovalca oziroma naziv in sedež
pravne osebe ali organa, če je bilo darilo dano v imenu pravne
osebe ali organa,
– datum sprejema darila,
– navedbo, ali gre za protokolarno ali priložnostno darilo,
– vrsto in vrednost darila ter navedbo, na kakšen način se
je določila vrednost darila,
– razloge za izročitev darila oziroma okoliščine, v katerih
je darilo dano,
– navedbo ali je darilo postal last funkcionarja ali države,
lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar
opravlja svojo funkcijo,
– skupno vrednost daril, ki jih je funkcionar že prejel od
istega darovalca v koledarskem letu,
– datum izpolnitve obrazca,
– podpis funkcionarja.
(3) Če darilo sprejme družinski član funkcionarja, je funk‑
cionar dolžan izpolniti obrazec in ga izročiti osebi, zadolženi
za vodenje seznama pri organu, kjer funkcionar opravlja funk‑
cijo.
(4) V seznam daril se ne vpisujejo darila zanemarljive
vrednosti.
(5) Protokolarna darila in priložnostna darila, ki postanejo
last države, lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri
funkcionar opravlja svojo funkcijo, mora funkcionar takoj po
prejemu, oziroma takoj, ko je to mogoče, izročiti osebi, ki je
zadolžena za vodenje seznama daril pri organu, kjer funkcionar
opravlja funkcijo.
(6) O izročitvi obrazca o evidentiranju prejetega darila
ali izročitvi darila organu, kjer funkcionar opravlja funkcijo, se
funkcionarju na njegovo zahtevo izda pisno potrdilo.
(7) V skladu s tem členom je dolžan ravnati funkcionar
tudi v primeru, če ugotovi, da je od iste osebe prejel toliko daril
zanemarljive vrednosti, da njihova skupna vrednost v posame‑
znem koledarskem letu presega 75 EUR.
5. člen
(1) Organ v katerem funkcionar opravlja funkcijo, opremi
izpolnjen obrazec z zaporedno številko in ga vloži v seznam
daril.
(2) Organ je dolžan poskrbeti, da se darilo, ki je postalo
last države, lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri
funkcionar opravlja svojo funkcijo, evidentira v ustrezni evidenci
in poskrbi za pravilno uporabo, hrambo in morebitno zavaro‑
vanje tega darila.
(3) Kolikor vrednosti darila ne določi funkcionar, je to
dolžan storiti organ.
(4) Če je darilo takšno, da se ne da določiti njegove tržne
vrednosti, se vrednost določi po nestrokovni oceni funkcionarja
ali osebe, ki vodi seznam daril.
(5) Če je darilo umetniško delo ali stvar, ki predstavlja
zgodovinsko vrednost ali drugo vrednost, ki se je ne da oceniti
po tržnih merilih, se vrednost darila določi na podlagi ocene
strokovnjaka.
6. člen
(1) Način razpolaganja z darilom, ki je postalo last države
oziroma lokalne skupnosti, določi predstojnik organa, v katerem
funkcionar, ki je sprejel darilo, opravlja funkcijo. Kolikor je darilo
sprejel predstojnik organa, način uporabe darila določi njegov
namestnik.
(2) Če se po prejemu priložnostnega darila, ki je postalo
last države oziroma lokalne skupnosti, ugotovi, da glede na
svoje lastnosti ni primerno za uporabo ali hrambo, se darilo od‑
stopi organizaciji, ki je pooblaščena za proizvodnjo ali promet s
takšnimi stvarmi ali humanitarni organizaciji.
(3) O predaji darila je organ dolžan pridobiti potrdilo s
strani prejemnika darila in ga vložiti v seznam daril.
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7. člen
Če funkcionar prejme darilo po pošti ali na drug posreden
način, to dejstvo navede v obrazcu za evidentiranje prejetega
darila. V tem primeru v obrazec vpiše podatke, ki so mu ob
prejemu darila znani.
8. člen
V primeru, da je funkcionarju ponujeno darilo v zvezi z
opravljanjem službe v obliki storitve, pa ne gre za darilo manjše
vrednosti, funkcionar tovrstne storitve ne sme sprejeti.
IV. VODENJE SEZNAMA DARIL
9. člen
(1) Seznam daril predstavljajo z zaporedno številko ozna‑
čeni in po časovnem zaporedju vodeni izpolnjeni obrazci za
evidentiranje prejetega darila funkcionarja in potrdila o pre‑
vzemu daril drugih subjektov iz tretjega odstavka 6. člena tega
pravilnika.
(2) Seznami daril se vodijo za časovno obdobje koledar‑
skega leta.
(3) Vsak funkcionar ima pravico do vpogleda v seznam
daril glede podatkov, ki se nanašajo nanj.
10. člen
(1) V vsakem organu se določi eno ali več oseb, ki so
odgovorne za pravilno vodenje seznama daril.
(2) Osebo iz prejšnjega odstavka določi predstojnik orga‑
na oziroma poslovodni organ osebe javnega prava.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena dvomi v re‑
sničnost podatkov, ki se vpisujejo v seznam daril, je dolžna v
okviru možnosti ugotoviti, ali so navedeni podatki resnični. Če
ugotovi, da so podatki iz obrazca neresnični oziroma da ne gre
za darilo manjše vrednosti, mora o tem obvestiti funkcionarja in
predstojnika organa oziroma poslovodni organ osebe javnega
prava.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da
je prišlo do kršitve pri posredovanju podatkov v seznam daril
oziroma drugih določb tega pravilnika v zvezi z ravnanjem s
prejetimi darili, je o tem dolžna obvestiti pristojno osebo organa
oziroma poslovodni organ osebe javnega prava.
V. NADZOR
11. člen
(1) Notranji nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika
izvajajo predstojniki organov, v katerih funkcionarji opravljajo
svojo funkcijo. Za nadzor lahko predstojniki organov pooblastijo
tudi drugo osebo.
(2) Zunanji nadzor nad izvrševanjem določb tega pra‑
vilnika izvaja komisija za preprečevanje korupcije v skladu s
pooblastili, ki so določena v zakonu o integriteti in prepreče‑
vanju korupcije.
VI. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Obrazec za evidentiranje prejetega darila funkcionarja je
sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-5/2010, 1
Ljubljana, dne 29. junija 2010
Drago Kos l.r.
Predsednik
Priloga
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�N�A�T�I�S�N�I� �P�R�A�
Zap. št. prejetega darila/leto:

OBRAZEC ZA PRIJAVO PREJETEGA DARILA FUNKCIONARJA
V skladu s Pravilnikom o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril, sprejetim na podlagi šestega
odstavka 31. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/10) sporočam podatke o
prejetem darilu.
1. PODATKI O FUNKCIONARJU:
1.1 Priimek, ime
1.2 Naziv organa, kjer opravljam funkcijo:
1.3 Naziv funkcije:

2. PODATKI O PREJETEM DARILU:
2.1 Darovalec:
(ime, priimek in naslov darovalca, oziroma naziv in sedež pravne osebe ali organa, če je bilo darilo dano v imenu pravne osebe ali organa)

2.2 Darilo je:
(ustrezno označi polje)

protokolarno

priložnostno

2.3 Darilo je bilo izročeno:
(ustrezno označi polje)

neposredno

posredno (s poštno pošiljko,...)

2.4 Opis darila:

2.5 Vrednost darila (EUR):
2.6 Način določitve vrednosti darila:
(osebna nestrokovna ocena, preverjena cena na trgu, na podlagi podatka darovalca, strokovna ocena, drugo)

2.7 Razlog za izročitev darila:
2.8 Darilo je postalo last:
(ustrezno označi polje)

funkcionarja

države

lokalne skupnosti

organizacije, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo

2.9 Skupna vrednost daril, ki jih je funkcionar že sprejel od istega darovalca v koledarskem letu (EUR):

Kraj, datum:

Podpis funkcionarja:_____________________________

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Telefon:01 478 8483, Fax:01 478 8472 E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si ,spletni naslov: www.kpk-rs.si
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3. IZPOLNI ORGAN V PRIMERU, ČE JE DARILO POSTALO LAST DRŽAVE, LOKALNE SKUPNOSTI, OZIROMA
ORGANIZACIJE, V KATERI FUNKCIONAR OPRAVLJA SVOJO FUNKCIJO:
3.1 Način uporabe, oziroma hrambe darila:
3.2 Način evidentiranjai darila:
(osnovno sredstvo, drobni inventar, potrošni material,...)

3.3 Način morebitnega zavarovanja
darila večje vrednosti:

Kraj, datum:
Podpis odgovorne osebe:_____________________________

�N�A�T�I�S�N�I� �I�Z�P�O

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Telefon:01 478 8483, Fax:01 478 8472 E-pošta: anti.korupcija@kpk-rs.si ,spletni naslov: www.kpk-rs.si
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POROČILO
o gibanju plač za april 2010
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2010 je znašala 1483,44 EUR in je bila za
1,1% nižja kot za marec 2010.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2010 je znašala 960,02 EUR in je bila za 0,8%
nižja kot za marec 2010.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–april
2010 je znašala 1465,57 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april
2010 je znašala 948,54 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar
2010–april 2010 je znašala 1471,39 EUR.
Št. 007-49/2010/6
Ljubljana, dne 29. junija 2010
EVA 2010-1522-0024
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih
znanjih za opravljanje nalog pooblaščenih
ocenjevalcev

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o revidira‑
nju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na podlagi soglasja Agencije
za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00‑14/2010 z dne 25. 5.
2010 je strokovni svet na seji 24. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih
za opravljanje nalog pooblaščenih ocenjevalcev
1. člen
V šestem odstavku 9. člena Pravilnika o pridobitvi potrdil
o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenih oce‑
njevalcev, se »s slovenskimi poslovnofinančnimi standardi«
nadomesti z »z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti
in hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti«.
V osmem odstavku 9. člena Pravilnika o pridobitvi potrdil
o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenih oce‑
njevalcev se »v letu dni« nadomesti z »najkasneje v šestih
mesecih«.
9. člen Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih
za opravljanje nalog pooblaščenih ocenjevalcev, se dopolni z
novim devetim odstavkom.
»Če kandidat zagovora zaključnega dela trikrat ne opravi
uspešno, mora izbrati novo temo zaključnega dela, zaključno
delo na novo izdelati in ga zagovarjati eno leto po neuspešnem
zagovoru.«.
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KONČNA DOLOČBA

Poročilo o gibanju plač za april 2010

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

2868.

Št.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7/2010
Ljubljana, dne 24. junija 2010
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Ivan Turk l.r.

2869.

Spremembe in dopolnitve Pravil fundacije
za financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji

Na podlagi 11. člena Zakona o lastninskem preoblikova‑
nju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97 in 102/07)
in 23. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje špor‑
tnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je
Svet fundacije na 15. seji dne 3. 9. 2009 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE PRAVIL
fundacije za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilih fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98 in 92/07) se 4. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Organi fundacije so svet fundacije, direktor, strokovne
komisije in komisija za pritožbe.«
2. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet z večino glasov vseh članov sveta sprejme pravila
fundacije.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»O finančnem načrtu, zaključnem računu in pravilniku o
pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev fundacije
odloča svet z dvotretjinsko večino.«
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovodni organ fundacije je direktor, ki opravlja svoje
delo profesionalno.
Mandat direktorja je pet let, direktor pa je lahko imenovan
na to funkcijo največ dvakrat zaporedoma.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da ima v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
izobrazbo najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v
skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj druge stopnje,
– da ni član sveta,
– je državljan Republike Slovenije,
– ima izkušnje pri vodenju.«
4. člen
V 20. členu se besedilo »Državni zbor« nadomesti z be‑
sedilom »Vlada Republike Slovenije«.
5. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovne komisije so stalne in občasne. Strokovne
komisije pripravljajo predloge gradiv za seje. Pri tem sodelujejo
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z direktorjem. Pri fundaciji delujejo naslednje stalne strokovne
komisije:
– komisija za vrhunski šport,
– komisija za interesno športno vzgojo otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo,
– komisija za gradnjo športnih objektov,
– komisija za raziskovanje in razvoj športa,
– komisija za založništvo v športu.
Fundacija ima tudi občasne strokovne komisije: razpisno
komisijo, komisijo za pripravo aktov idr.«
6. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna strokovna komisija ima najmanj tri člane iz vrst
članov sveta fundacije. Kandidate za člane stalne strokovne
komisije predlagajo člani sveta. Člana stalne strokovne komisi‑
je imenuje in razrešuje svet fundacije z večino glasov navzočih
članov sveta. Mandat člana stalne strokovne komisije preneha
s sklepom sveta o razrešitvi ali s potekom mandata sveta, ki
ga je imenoval.«
7. člen
Prvi odstavek 22.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občasna strokovna komisija ima najmanj enega člane
iz vrst članov sveta fundacije. Kandidate za člane občasne
strokovne komisije predlagajo člani sveta. Člana občasne stro‑
kovne komisije imenuje in razrešuje svet fundacije z večino
glasov navzočih članov sveta. Mandat člana občasne strokov‑
ne komisije preneha s sklepom sveta o razrešitvi ali s potekom
mandata sveta, ki ga je imenoval.«
8. člen
Za 22.b členom se doda nova 4. točka z naslovom, ki se

glasi:

»4. Komisija za pritožbe«

9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Člani sveta imajo za udeležbo na rednih in izrednih sejah
sveta pravico do izplačila sejnine.
Člani strokovnih komisij in člani Komisije za pritožbe, ima‑
jo za udeležbo na sejah komisij pravico do izplačila sejnine.
Člani sveta, člani strokovnih komisij in člani Komisije za
pritožbe imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s služ‑
benimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški
prenočevanja).«
10. člen
Za 23. členom se doda nov člen 23.a, ki se glasi:
»Sejnine za udeležbo na sejah sveta, na sejah strokovnih
komisij sveta in na sejah Komisije za pritožbe se obračunavajo
skladno z uredbo Vlade Republike Slovenije, glede sejnin in
povračil stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih za‑
vodih in javnih gospodarskih zavodih.«
11. člen
Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim
soglasje Državni zbor Republike Slovenije, in začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 3. septembra 2009
Predsednik
Sveta fundacije za šport
dr. Peter Kukovica l.r.
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OBČINE
BELTINCI
2870.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del
naselja Lipovci

Na podlagi 11., 61. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) (Uradni list RS,
št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B) in na podlagi 21. in 29. člena Zako‑
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2,
76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 36. redni seji
dne 22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za severo-zahodni del
naselja Lipovci
1. člen
Za 1. členom Odloka o zazidalnem načrtu za severo‑za‑
hodni del naselja Lipovci (Uradni list RS, št. 30/96 in 70/98
dopl.) se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za severo‑zahodni del naselja Lipovci (v
nadaljnjem besedilu ZN), ki jih je pod št. OPPN‑6/09 v novem‑
bru 2009 (osnutek) izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring d.o.o. iz Murske Sobote. Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta so izdelane v digitalni in analogni obliki.«.
2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(vsebina sprememb in dopolnitev ZN)
A) TEKSTUALNI DEL
– Odlok
B) GRAFIČNI DEL
– Izsek iz zazidalnega načrta za severo‑za‑
hodni del naselja Lipovci
– Območja sprememb in dopolnitev zazidal‑
nega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
– Ureditvena situacija
– Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
– Načrt parcelacije

M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000

C) PRILOGE
– Obrazložitev in utemeljitev
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
D) IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČR‑
TOVALCA«.
3. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(območje sprememb in dopolnitev ZN)
Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega zemljišča s
parcelnimi številkami 2375/2, 2374, 2372, 2375/1, 2369, 2371,
2367, 2370/2, 2370/3, 2365/1, 2370/1, 2363/1, 2363/2, 2363/3,
2363/4, 2363/5, 2361, 2360, 2342, 2340, 2341, 2339, 2337,

2345, 2346, 2333, 2332, 2330, 2355, 2353, 2348, 2349, 2326,
2327, 2325, 2324, 2317, 2311/2, 2311/1, 2302, 2304, 2303,
2301, 2310, 2308, 2307, 2306, 2296, 2297, 2295, 2294, 2292,
2291 in 2287 vse k.o. Lipovci.
Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov
in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje sprememb in
dopolnitev ZN vključijo tudi druge parcele, potrebne za infra‑
strukturno opremljenost območja in širšega prostora.«.
4. člen
V 4. členu se za besedo »hišami« doda besedilo »ali
dvojčki«.
5. člen
V 6. členu se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. rušitev dotrajane lope na parceli št. 2308 k.o. Lipovci«.
6. člen
V drugi alinei 7. člena se v oklepaju številka »74/97«
nadomesti s številko »31/07«.
V tretji alinei se v oklepaju beseda »in« nadomesti z
vejico, za številko »4/89« se doda besedilo »in Uradni list RS,
št. 39/96«.
7. člen
V 9. členu se besedilo »so locirane« nadomesti z bese‑
dilom »se locira«, besedilo »minimalno 2 m od parcelne meje
in 4 m od roba dovoza« se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»znotraj območja gradnje ob upoštevanju regulacijskih črt.
Pomen regulacijskih črt:
– gradbena meja je črta, ki je predvideni objekti ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v
notranjost;
– gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim
robom postavljeni predvideni objekti, dovoljeni so le manjši
odmiki delov na fasadi.«.
8. člen
V a) točki 10. člena se druga alinea spremeni tako, da
se glasi:
»– Tlorisne velikosti predvidenih objektov so omejene z
faktorjem zazidanosti gradbene parcele, ki predstavlja razmerje
med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele.
Faktor zazidanosti gradbene parcele je do 0,4 (40 % zazidane
površine gradbene parcele).«.
V tretji alinei se besedilo »nad terenom« nadomesti z
besedilom »ali K + P + M«, za besedilom »do kapne lege« se
doda besedilo »je največ«.
Tretji in četrti odstavek četrte alinee se črtata.
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
»– Streha: v osnovi simetrična dvokapnica naklona 35°
do 45° ali sestavljena strešina; dopustni sta tudi ravna streha
in enokapnica naklona največ 12°.«.
Besedilo b) točke se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljena je klasična in montažna gradnja. Brunarica
kot tip stanovanjske hiše ni dovoljena. Pri izbiri barve fasade se
uporabijo svetli toni, in sicer bele barve ali svetli pastelni toni,
dopustne so kombinacije z lesenimi elementi in kombinacije v
različnih med seboj usklajenimi barvnimi toni. Močnejši barvni
toni so dopustni le za popestritev fasad, in sicer pri posameznih
detajlih (npr. okenski in vratni okvirji, leseni elementi – balkon‑
ska ograja, zatrepi ipd.).«.
9. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(pogoji in usmeritev za gradnjo nezahtevnih
in enostavnih objektov)
Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (ogra‑
je, pomožni infrastrukturni objekti, urbana oprema, začasni
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objekti namenjeni skladiščenju …) veljajo določila Uredbe o
vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08
in 99/08).«.

12. člen
Za 13. členom se dodajo novi 13.a, 13.b in 13.c člen, ki
se glasijo:

10. člen
4. točka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. Vodovodno in hidrantno omrežje
V območju sprememb in dopolnitev ZN in njegovi bližini
je že zgrajeno vodovodno omrežje, ki zagotavlja oskrbo s pitno
vodo in se vodooskrbno navezuje na Vodovodni sistem občine
Beltinci. Vodovodno omrežje zagotavlja tudi požarno vodo s
šestimi vgrajenimi hidranti.
Ob vzhodni meji parcel št. 2363/5, 2363/4, 2363/3 in
2363/2 vse k.o. Lipovci poteka obstoječi vodovod PE DN110,
ki se zaradi predvidene gradnje dvojčkov prestavi ob zahodno
mejo parcel.
Predvidene stavbe se bodo preko vodovodnih priključkov
priključevale na obstoječe ali dograjene javne vodovode. Na
vsako gradbeno parcelo je predviden samostojni vodovodni pri‑
ključek iz javnega vodovoda, ki se zaključi v zunanjem, toplotno
izoliranem vodomernem jašku. Vodomerne jaške se locira zno‑
traj gradbenih parcel na primernem in upravljalcu dostopnem
mestu, po možnosti čim bliže javnemu vodovodu.
Priključitev dvojčkov na javni vodovod je možna preko
skupnega priključnega vodovoda z ločenima vodomeroma za
vsako stanovanjsko enoto, ki se locirata v skupnem vodomer‑
nem jašku.
Za priključitev stavb na parcelnih št. 2332, 2333, 2291
in 2292 vse k.o. Lipovci sta predvidena dva nova vodovo‑
dna odcepa, ki se dogradita v dovoznih poteh iz obstoječega
omrežja.
Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v varo‑
valnem pasu javnega vodovoda, ki je 3,00 m merjeno od osi
vodovoda na vsako stran, je treba pridobiti soglasje upravljalca
vodovoda. Brez soglasja upravljalca vodovoda v varovalnem
pasu ni dovoljeno zasajati dreves, odvzemati ali dodajati zemlji‑
no, deponirati gradbeni material ali drugi material ter postavljati
začasne objekte.«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. Elektroenergetsko omrežje
Za priključitev predvidenih objektov na elektroenergetsko
omrežje se zamenja transformator 20/0,4 kV moči 100 kVA
v 20/0,4 kV v transformatorski postaji Lipovci Čreta (t‑485) z
transformatorjem 20/0,4 kV moči 250 kVA.
Zgradi se novi nizkonapetostni elektroenergetski razvod
od transformatorske postaje Lipovci Čreta (t‑485) do severo‑za‑
hodnega dela naselja Lipovci, za katerega se pridobi ustrezna
upravna in projektna dokumentacija in služnostne pogodbe za
zemljišča, čez katere bodo potekali novi elektroenergetski vodi.
V primeru prestavitve 20 kV kablovoda odcep TP Lipovci
Čreta (k‑448) in prestavitve ali kabliranja 20 kV daljnovoda
odcep TP Lipovci Čreta (d‑469) se mora pridobiti ustrezna
upravna in projektna dokumentacija ter služnostne pogodbe za
zemljišča, čez katere bo potekal novi elektroenergetski vod.
Investitorji si morajo k izdelanim projektnim dokumenta‑
cijam pridobiti soglasje Elektra Maribor d.d. k projektnim reši‑
tvam za gradnjo previdenih objektov pred izdajo gradbenega
dovoljenj.«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase
obstoječega telekomunikacijskega in kabelskega omrežja.
Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje je potrebno v skla‑
du s predvidenimi objekti prilagoditi in dograditi, vse posege pa
izvesti na podlagi posebnih projektov, ki jih investitorji morajo
naročiti v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI pri
upravljavcu telekomunikacijskega in kabelskega omrežja.«.

»13.a člen

11. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedo »utekočinje‑
nem« doda beseda »naftnem«.

(varstvo kulturne dediščine)
V območju sprememb in dopolnitev ZN ni registriranih
enot kulturne dediščine.
Pred začetkom izvedbe zemeljskih del je priporočljivo
izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno
arheološkega potenciala.
Kolikor priporočene predhodne arheološke raziskave niso
opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi
varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kultur‑
ne dediščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva
kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo
izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad
posegi. V tem primeru naj lastnik zemljišča/investitor/odgovorni
vodja o dinamiki gradbenih del pisno obvesti Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije OE Maribor vsaj 10 dni pred pri‑
četkom zemeljskih del.
V skladu s 26. členom Zakona o varstvu kulturne dedišči‑
ne (Uradni list RS, št. 16/08) je ob vseh posegih v zemeljske
plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najdi‑
telja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje in jo nepoško‑
dovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno eno‑
to Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
13.b člen
(varstvo voda)
Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno za
padavinske, komunalne in industrijske vode.
Zasnova odvajanja in čiščenja odpadnih voda mora biti
usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in či‑
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05 in 45/07) in Uredbo o emisiji snovi pri odvaja‑
nju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih obmo‑
čij je treba načrtovati na tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin
(92. člen ZV‑1, Uradni list RS, št. 67/02), kar pomeni, da je tre‑
ba predvideti ukrepe za upočasnitev odtoka padavinskih voda
v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni
bazeni, suhi zadrževalniki, zbiralniki deževnice …). Količina
in hitrost odtoka lastnih padavinskih voda z ureditvenega ob‑
močja se ne sme bistveno povečati (minimalizacija odtočnega
koeficienta).
Komunalne odpadne vode se morajo zbirati in odvajati lo‑
čeno po novem vodotesnem kanalizacijskem omrežju, ki mora
biti priključeno na obstoječo javno kanalizacijo.
Padavinska odpadna voda, ki odteka z utrjenih površin
(parkirišča, dovozne ceste, dvorišča), očiščene v skladu z
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo, Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) in
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih
cest (Uradni list RS, št. 47/05), se lahko odvajajo posredno
v podzemne vode preko ponikovalnic oziroma razpršeno (z
infiltracijo v tla), ali po javni kanalizaciji padavinskih odpadnih
voda.
Padavinske vode, ki odtekajo s streh se, po mehan‑
skem čiščenju (peskolovi), lahko zbirajo v zbiralnikih dežev‑
nice, oziroma jih je treba odvajati posredno v podzemne vode
(ponikanje). Če ponikanje ni možno, se očiščene padavinske
vode lahko odvajajo po meteorni kanalizaciji ali razpršeno (z
infiltracijo v tla).
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Očiščena padavinska voda se lahko posredno odvaja v
vode le preko ponikovalnic (6. člen Uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih voda z javnih cest, Uradni list RS, št. 47/05
in sicer tako, da je plast neomočenih sedimentov ali kamnin,
debeline najmanj 1,0 m, pri čemer se za gladino podzemne
vode upošteva srednje visoka gladina podzemne vode, ki se
ji prišteje najmanj 50% kapilarnega dviga, katerega višine ne
sme biti manjša od 1,0 m (torej, to je min. 2,0 m nad gladino
srednje visoke višine podtalnice). Ponikovalnice morajo biti
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica), ki presega meje
splošne rabe (ogrevanje, sanitarna voda, zalivanje ...) je treba
pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali kon‑
cesije v skladu z določbami Zakona o vodah.
V skladu s 150. členom Zakona o vodah se lahko poseg
v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni
režim, izvede na podlagi vodnega soglasja.
13.c člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom)
V območju sprememb in dopolnitev ZN ni nevarnosti
poplav, visoke podtalnice in erozivnosti ter plazovitosti terena
(teren je raven).
Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati VII. stopnjo
potresne ogroženosti MCS, zelo majhno požarno ogroženosti
naravnega okolja oziroma 1. stopnja požarne ogroženosti in
možnost razlitja nevarnih snovi. Zagotoviti je treba odmiki od
mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve in ojačitev
prve plošče ali gradnjo zaklonišč.
Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred drugimi
nesrečami je treba upoštevati določila Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, 3/07 – uradno prečiščeno besedilo),
Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05 in 14/07), Zakona o varstvu pred naravnimi in dru‑
gimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo), Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni
list RS, št. 57/96) in Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni
list RS, št. 28/05, 66/06 – Odločba US in 132/06).
Investitorji objektov, za katere je pri pripravi projektne
dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti,
so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS
za zaščito in reševanje.«.
13. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »lahko« doda
besedilo »locirana izven območja gradnje«, beseda »ločeni«
se nadomesti z besedo »ločeno«.
KONČNE DOLOČBE
14. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled na
občinski upravi Občine Beltinci.

Št.
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16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št 032-01/2010-36-493/IV
Beltinci, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

BRASLOVČE
2871.

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče
za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 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 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS,
št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na
25. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Braslovče za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče
za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto
2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod‑
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvi‑
denih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna
Občine Braslovče za leto 2009. Sestavni del zaključnega
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je po‑
dan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi
realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2009
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/01/2010
Braslovče, dne 23. junija 2010

15. člen
Spremembe in dopolnitve ZN se po ZPNačrt štejejo za
občinski podrobni prostorski načrt.

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
Priloga

Stran
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REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE
ZA OBDOBJE OD 1.1.2009 DO 31.12.2009
I. SPLOŠNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
PLAN2009

veljavni09

REALIZACIJA09 Indeks

(1)

(2)

(4)=
(3) (3)/(2)

4.230.121,00
3.376.324,00

3.663.236,78
3.395.941,78

3.747.608,63 102,3
3.438.578,86 101,3

2.980.859,00
2.618.399,00

3.058.574,00
2.718.564,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

3.092.231,75
2.694.524,00

101,1
99,1

703 Davki na premoženje

190.310,00

178.410,00

205.655,81

115,3

704 Domači davki na blago in storitve

172.150,00

161.600,00

192.051,94

118,8

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

395.465,00
57.905,00

337.367,78
54.020,00

346.347,11
57.952,37

102,7
107,3

711 Takse in pristojbine

5.200,00

1.500,00

1.788,99

119,3

712 Globe in druge denarne kazni

6.300,00

12.100,00

15.405,45

127,3

6.300,00

6.800,00

6.105,93

89,8

714 Drugi nedavčni prihodki

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

319.760,00

262.947,78

265.094,37

100,8

72 KAPITALSKI PRIHODKI

160.530,00
75.930,00

4.167,00
4.167,00

12.500,00
4.166,66

300,0
100,0

84.600,00

0,00

8.333,34

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

v EUR

---

PLAN2009

veljavni09

REALIZACIJA09 Indeks

693.267,00
287.141,00
(1)
406.126,00

263.128,00
263.128,00
(2)
0,00

296.529,77 112,7
(4)=
296.529,77 112,7
(3) (3)/(2)
0,00
---

4.689.049,00

4.092.272,78

3.908.519,76

95,5

1.075.185,00
242.260,00

1.063.322,78
208.415,00

979.405,56
199.633,44

92,1
95,8

37.380,00

34.231,00

32.162,24

94,0

671.045,00

728.466,78

660.340,76

90,7

403 Plačila domačih obresti

69.500,00

43.500,00

31.050,57

71,4

409 Rezerve

55.000,00

48.710,00

56.218,55

115,4

1.164.326,00
31.275,00

1.145.879,00
2.695,00

1.128.556,85
953,69

98,5
35,4

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

747.714,00

752.790,00

749.746,01

99,6

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

133.494,00

129.037,00

122.963,25

95,3

413 Drugi tekoči domači transferi

251.843,00

261.357,00

254.893,90

97,5

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.033.377,00
1.033.377,00

808.066,00
808.066,00

784.063,47
784.063,47

97,0
97,0

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

1.416.161,00
387.950,00

1.075.005,00
587.831,00

1.016.493,88
577.702,20

94,6
98,3

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

1.028.211,00

487.174,00

Sekcija/Podsekcija/K2/K3
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+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
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438.791,68
90,1
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
PLAN2009

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

Uradni list Republike Slovenije
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(1)

veljavni09

Št.
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(4)=
Stran 7901
(3) (3)/(2)

-458.928,00

-429.036,00

-160.911,13

37,5

-395.428,00

-387.736,00

-134.225,16

34,6

1.136.813,00

1.186.740,00

1.330.616,45 112,1
v EUR

PLAN2009

veljavni09

REALIZACIJA09 Indeks

(1)

(2)

(4)=
(3)v (3)/(2)
EUR

PLAN2009
348,00

veljavni09
348,00

REALIZACIJA09
294,11 Indeks
84,5

348,00
(1)

348,00
(2)

(4)=
294,11
84,5
(3) (3)/(2)

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

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

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
(70 + 71) - (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
752 Kupnine iz naslova privatizacije

348,00

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
VI.RAČUN
PREJETAVRAČILA
MINUS DANA
75
PREJETA
DANIHPOSOJILA
POSOJIL ININ
PRODAJA
C.
FINANCIRANJA
SPREMEMBE
KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. - V.)
KAPITALSKIH
DELEŽEV

348,00

294,11

84,5

348,00

348,00

294,11

348,00
348,00

348,00
348,00

294,11v EUR
84,5
294,11
84,5

PLAN2009
348,00

veljavni09
348,00

REALIZACIJA09
294,11 Indeks
84,5

348,00
(1)

348,00
(2)

294,11
84,5
(3) (3)/(2)
v EUR

PLAN2009
401.070,00

veljavni09
400.000,00

REALIZACIJA09
400.000,00 Indeks
100,0

401.070,00
401.070,00
(1)

400.000,00
400.000,00
(2)

400.000,00 100,0
(4)=
400.000,00 100,0
(3) (3)/(2)

81.790,00
401.070,00

81.790,00
400.000,00

81.785,28 100,0
400.000,00

-139.300,00
81.790,00

-110.478,00
81.790,00

157.597,70
--81.785,28 100,0

81.790,00
81.790,00
319.280,00

81.790,00
81.790,00
318.210,00

81.785,28 100,0
100,0
318.214,72

-139.300,00
458.928,00

-110.478,00
429.036,00

157.597,70
160.911,13

X. NETO
ZADOLŽEVANJE
XII.
STANJE
SREDSTEV NA(VII.-VIII.)
RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA

319.280,00
139.300,00

318.210,00
133.152,25

318.214,72 100,0
133.152,25

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

458.928,00

429.036,00

160.911,13

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

139.300,00

133.152,25

133.152,25

752 Kupnine iz naslova privatizacije
Sekcija/Podsekcija/K2/K3

VI.RAČUN
PREJETAFINANCIRANJA
MINUS DANA POSOJILA IN
C.

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
Sekcija/Podsekcija/K2/K3
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII.ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA
(550+551)
VII.
(500+501)

55
ODPLAČILA DOLGA
50 ZADOLŽEVANJE
550 Domače
Odplačilazadolževanje
domačega dolga
500

IX. SPREMEMBA
SREDSTEV NA RAČUNU
VIII.
ODPLAČILASTANJA
DOLGA (550+551)
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
55 ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila
domačega dolga (VII.-VIII.)
X. NETO
ZADOLŽEVANJE

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

81.790,00
401.070,00
81.790,00
401.070,00

81.790,00
400.000,00
81.790,00
400.000,00

84,5

(4)=

81.785,28
400.000,00
81.785,28
400.000,00

81.785,28

100,0
100,0

100,0

--37,5

37,5
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Odlok o delnem povračilu stroškov
za organiziranje volilne kampanje

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) ter 16. čle‑
na Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00,
16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 23. 6.
2010 sprejel

ODLOK
o delnem povračilu stroškov za organiziranje
volilne kampanje
1. člen
Odlok določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za
volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in za
volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta
in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja predložiti
občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbra‑
nih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli
mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 0,40 EUR za dobljeni glas,
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz revizijskega poročila
računskega sodišča.
4. člen
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo prese‑
či 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, sta kandidata, ki na
tem glasovanju kandidirata, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,40 EUR za dobljeni glas, in sicer le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški vo‑
lilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v 30 dneh
po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča občin‑
skemu svetu.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040/01/2010
Braslovče, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

2873.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu (OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v
Letušu – levi breg Savinje II. faza

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16. člena Statuta Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski
svet Občine Braslovče na 25. seji dne 23. 6. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v Letušu –
levi breg Savinje II. faza
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor‑
ski načrt (OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v Letušu – levi
breg Savinje II. faza (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje
ureditveno območje OPPN, prostorske ureditve, pogoje za
umestitev načrtovanih ureditev v prostor, pogoje za rešitve
prometne in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za
varovanje okolja in kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za
obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
načrt parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje
prostorske ureditve.
2. člen
(sestavni deli OPPN)
črte:

Kartografski del OPPN obsega naslednje grafične na‑
1.
2.
3.

4.

Načrt namenske rabe prostora
1.1. Načrt namenske rabe prostora
Kartografske podloge
2.1. Geodetski načrt
Načrt ureditvenega območja z načrtom
parcelacije
3.1. Ureditveno območje
3.2. Lega v širšem območju
3.3. Načrt parcelacije
Načrt umestitve načrtovane ureditve v
prostor
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija
– nivo pritličja in zunanja ureditev z
elementi za zakoličenje objektov
4.2. Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija in načrt intervencij‑
skih poti
4.3. Karakteristični profili
4.4. Zbirni načrt komunalnih vodov in
naprav

M 1:1000

M 1:1000
M 1:500

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500.

3. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz prostorskega reda Občine Braslovče
2. prikaz stanja prostora
3. strokovne podlage
4. smernice in mnenja
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. povzetek za javnost
7. seznam lastnikov parcel
8. spis postopka in sprejemanja akta
9. ocena investicije komunalnega opremljanja zemljišč.
4. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN in strokovne podlage je izdelal LM Projekti,
Peter Lojen, s.p., Velenje, pod številko projekta 2009/34 v
marcu 2010.

Uradni list Republike Slovenije
I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(opis prostorske ureditve)
Z OPPN se znotraj ureditvenega območja predvidi gra‑
dnja individualne stanovanjske hiše s pripadajočo zunanjo, ko‑
munalno energetsko in prometno ureditvijo in se določi pogoje
glede ostalih posegov v prostor.
6. člen
(členitev ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega parc. št. 470/203, k.o. Letuš.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
7. člen
(ureditveno območje OPPN)
Lega
Lega ureditvenega območja je razvidna iz kartografskega
dela OPPN – Ureditveno območje (grafični list št. 3.1.) in Lega
v širšem prostoru (grafični list št.3.2.).
Ureditveno območje OPPN se nahaja severno od reke
Savinje, na vzhodnem delu vikend naselja Letuš, južno od
zaselka Roje in obsega sklop del območja Vikend naselja v Le‑
tušu – levi breg, na zemljišču s parc. št. 470/203, k.o. Letuš.
Območje obdelave obsega velikost 1.266 m2. Trenutno se
na parceli nahaja drevje in deloma travnik.
Meja
Meja območja OPPN poteka po robu parc. št. 470/203,
k.o. Letuš.
Meja območja OPPN je razvidna iz kartografskega dela
OPPN – Ureditveno območje (grafični list št. 3.1.), ki je sestavni
del opisa poteka meje OPPN.
Površina
Površina ureditvenega območja OPPN znaša 1.266 m2.
8. člen
(trajne in začasne ureditve)
Trajne in začasne ureditve so razvidne iz kartografskega
dela OPPN.
Trajne ureditve so predvidene na ureditvenem območju
OPPN. Izven ureditvenega območja OPPN je predvidena izgra‑
dnja dela meteorne in fekalne kanalizacije za odvod očiščenih
meteornih in fekalnih vod. Predvidena je tudi izgradnja nizko
napetostnega elektro omrežja.
Dopustno je izvajanje vseh trajnih in začasnih ureditev, ki
so opisane v tem odloku.
9. člen
(vplivno območje)
Sestavni del meril in pogojev za določitev vplivnega obmo‑
čja je Arhitektonsko ureditvena situacija (grafični list št. 4.1).
Vplivno območje prostorske ureditve iz 5. člena tega
odloka obsega:
– vse zemljišče znotraj ureditvenega območja,
– tangirane parcele, ki so v zvezi z izvedbo komunalnih
priključkov.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
V PROSTOR
10. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Predvidena stanovanjska raba prostora ne bo imela obre‑
menilnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo
predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzposta‑
vljeno prometno in komunalno ter energetsko infrastrukturo v
širšem območju. Predvidena gradnja ne bo bistveno vplivala
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na podobo kulturne krajine, saj leži ureditveno območje OPPN
znotraj ureditvenega območja naselja in je zato nameniti po‑
sebno skrb izvajanju ukrepov in omejitev po tem OPPN. Vplivi
novogradenj na varnost pred požarom, na higiensko in zdra‑
vstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter pred hrupom, na
poslabšanje bivalnih razmer zaradi osončenja bodo optimalni.
V bližini je vsa infrastruktura potrebna za normalno oskr‑
bo obravnavane lokacije – prometno se območje navezuje na
obstoječo lokalno cesto, ki se nahaja na jugozahodnem delu
območja OPPN. Načrtovane ureditve omogočajo priključevanje
na obstoječo cesto.
Fekalne vode se bodo zbirale v malo biološko čistilno
napravo s priključkom na ponikovalnico. Usedlino bo odvažalo
pooblaščeno podjetje za ravnanje z fekalnimi odpadki.
Meteorne vode bodo prioritetno ponikale na območju
OPPN, predvsem prispevne površine.
Območje se bo z električno energijo oskrbovalo preko
obstoječega nizkonapetostnega elektro omrežja.
Območje se bo s pitno vodo oskrbovalo iz obstoječega
javnega vodovodnega sistema.
Na območju bo zgrajena telekomunikacijska kanalizacija,
ki bo priključena na obstoječ telekomunikacijski sistem, katere‑
ga priključno mesto se nahaja jugozahodno od obravnavanega
območja.
11. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazani‑
mi v grafičnem delu OPPN – 4.1. Arhitektonsko zazidalna situa‑
cija – nivo pritličja in zunanja ureditev z elementi za zakoličenje
objektov (grafični list št. 4.1.).
Pomen elementov je:
– meja ureditvenega območja – določa mejo območja
OPPN,
– objekti; določa se lega načrtovanih objektov v prostoru
z njihovimi tlorisnimi gabariti,
– višinski gabariti – določa maksimalno višino objektov
ali delov objektov,
– uvozi – določa se položaj uvoza na gradbeno parcelo,
– zelene površine – določa se lego načrtovane ozelenjene
površine v prostoru z njenimi tlorisnimi gabariti.
12. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Programska zasnova
Območje je namenjeno gradnji enodružinske stanovanj‑
ske hiše s pripadajočo infrastrukturo. V objektih je kot spre‑
mljevalna dejavnost dopustno izvajanje poslovne dejavnosti
– servisne storitve, vendar ne kot prevladujoče v posameznem
objektu.
Zazidalna zasnova
V območju je predvidena gradnja stanovanjske hiše.
Zasnova odprtih zunanjih površin
Cestni priključek se izvede na obstoječo prometno infra‑
strukturo naselja.
Zelene površine se ob utrjenih površinah izvedejo kot
trata, ki je od utrjenih površin ločena z robnikom. Zaželjena je
zasaditev avtohtonega listnatega drevja.
13. člen
(dopustne dejavnosti)
Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena stanovanj‑
ska in spremljajoča poslovna dejavnost (nemotilne servisne in
uslužnostne dejavnosti).
14. člen
(dopustni posegi)
Na ureditvenem območju OPPN so dovoljeni naslednji
posegi:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev ali prestavitev obstoječih naprav in objektov,

Stran

7904 /

Št.

53 / 2. 7. 2010

– gradnja novih objektov na podlagi določil tega odloka,
– gradnja in postavitev enostavnih in nezahtevnih objek‑
tov iz 15. člena tega odloka,
– sprememba namembnosti in rabe v okviru dopustnih
dejavnosti iz 13. člena tega odloka,
– vzdrževanje objektov, naprav in površin,
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– urejanje prometne, komunalne in energetske infrastruk‑
ture.
Do realizacije OPPN so na ureditvenem območju OPPN
dopustni posegi, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.
15. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena postavitev
oziroma gradnja naslednjih vrst enostavnih objektov:
a) objekti za lastne potrebe:
– nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, name‑
njena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za
komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ
30 m2 in višina najvišje točke največ 3,50 m merjeno od najnižje
točke objekta;
– mala komunalna čistilna naprava (kot začasni objekt do
izgradnje komunalnega omrežja);
– zbiralnik za kapnico, to je montažen ali obzidan in
nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s
strehe, če je njegova prostornina do 30 m3;
– enoetažni pritlični objekt s tlorisno površino do 4 m2
in višino najvišje točke največ 2 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
– utrjena dvorišča do površine 50 m2 skupne površine;
b) pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti:
– objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni jarek,
koritnica in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak
ali ponikovalnica, če je prepust vode do 5 m3/min,
– objekt javne razsvetljave;
– varovalne in protihrupne ograje do višine 1,80 m;
– pomožni energetski objekti:
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko
omrežje;
– ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih
omrežjih;
– signalno‑zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih;
– relejna hišica, to je prostor za namestitev opreme
elektroenergetskih objektov in nadzornike delovanja elektroe‑
nergetskega omrežja;
– etažni priključek za etažno ogrevanje;
– telekomunikacijske antene in oddajniki, katerih upo‑
rabni signal ne pokriva več kakor 100‑metrski pas okoli oddajne
točke;
– pomožni komunalni objekti:
– vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje;
– kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko
omrežje;
– mala komunalna čistilna naprava;
– frakcija ločenih frakcij (ekološki otok), to je prostor, v
katerem se izvajalcu javne službe prepuščajo ločene frakcije
komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s
temi frakcijami, če je njegova tlorisna površina od 30 m2;
– začasni objekti kot so:
– objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevar‑
nih snovi, če je bruto površina teh objektov ne presega 15 m2
in je višina najvišje točke največ 4 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
– urbana oprema ko so:
– skulptura ali druga prostorska inštalacija, če je njena
površina do 50 m2, višina pa do 4m nad terenom;
– vodnjak oziroma okrasni bazen, to je arhitektonsko
zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z
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vodometom, če je njegova tlorisna površina do 20 m2, pri vo‑
dometu pa višina konstrukcije do 4 m;
Na ureditvenem območju OPPN je dovoljena postavitev
oziroma gradnja naslednjih vrst nezahtevnih objektov:
– objekti za lastne potrebe:
– steklenjak, to je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit
prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt, z bruto
površino največ 30 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m,
merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati
strop nad prostorom;
– uta oziroma senčnica, to je enoetažna, pritlična, na‑
vadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop
nad prostorom, z bruto površino največ 15 m2 in višino najvišje
točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta;
– bazen, to je montažen ali obzidan prostor za vodo,
namenjen kopanju, lahko pa tudi gašenju morebitnega požara,
če je njegova tlorisna površina do 30 m2 in globina do 1,35 m
merjeno od roba do dna;
– ograje nižje od 1,80 m;
– škarpe in oporni zidovi, če njihova višina ne presega
1,5 m.
Ostalih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno
graditi oziroma postavljati.
Za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov v varo‑
valnem pasu komunalnih vodov, si mora investitor pridobiti
soglasje upravljavca posameznega komunalnega voda.
16. člen
(pogoji za oblikovanje objektov in površin)
Oblikovanje novih objektov mora biti sodobno, izvedeno
iz kvalitetnih materialov. Oblikovni princip, izbor materialov in
barv naj bo usklajen. Balkoni in drugi arhitekturni elementi,
ki naj bodo skladni s prevladujočimi elementi naselja. Barva
fasade naj bo bela ali v zemeljskih odtenkih. Dopustni so tudi
vsi svetlejši barvni odtenki. Izbor barve in materiala za stavbno
pohištvo naj se prilagodi barvi fasade ali strešne kritine. Aneksi
k objektom naj bodo praviloma oblikovani iz stekla ali lesa.
Glavni vhodi v objekte naj bodo urejeni s pokritih in nepokritih
zunanjih površin direktno iz ulične strani objekta.
Značilnost objektov naj v čim večji možni meri sledijo zna‑
čilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih objektov.
Zelene površine se zatravijo. Zaželjena je zasaditev eno‑
vrstnega listnatega drevja. Dopustno je tudi drugačno obli‑
kovanje zelenih površin, obvezna pa je uporaba avtohtonih
rastlinskih vrst.
Vse glavne poti v območju, dostopi do objektov in objekti
morajo biti oblikovani tako, da so omogočeni dostopi funkcio‑
nalno oviranim ljudem.
Ekološki otok mora biti urejen v neposredni bližini ceste,
tako da so čim laže dostopni uporabnikom in službi za odvoz
odpadkov.
Oporni zidovi morajo biti arhitekturno obdelani ali obloženi
s kamnom. Obvezna je delna ali popolna zazelenitev opornega
zidu. V primeru popolne zazelenitve je dopustna tudi izvedba
opornega zidu v pustem betonu.
Materiali in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objek‑
tov naj bo prilagojeno osnovnemu objektu in njegovi namemb‑
nosti. Nadstrešnice, objekti namenjeni začasnemu skladišče‑
nju, ute in ograje naj bodo praviloma lesene izvedbe.
17. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo manj
zahtevnih objektov in opornih zidov)
Dimenzije in umestitve objektov v prostor so opredeljene
v Arhitektonsko zazidalni situaciji – nivo pritličja in zunanja
ureditev (grafični list št. 4.1.).
Tlorisni gabariti na nivoju pritličja in mansarde:
Objekt: 21,60 m x 20,70 m
Višinski gabariti
Objekt: P+1 ali P+M

Uradni list Republike Slovenije
Uporni zidovi
Dopustna je postavitev upornih zidov višjih od 1,20 m,
kjer se glede na terenske razmere takšna rešitev pokaže kot
nujna.
Strehe
Strehe se izvedejo kot sometrične dvokapnice naklona
30° do 45° brez posebnih arhitekturnih elementov streh, z
minimalnimi napušči. Kritina naj bo pretežno opečna, naravna
rdeča barva. Možno je drugačno oblikovanje streh, ki pa mora
biti skladno s prevladujočimi elementi v naselju. Možna je
uporaba tudi drugačnih materialov in barv kritine, ki pa naj bo
skladna s prevladujočimi elementi naselja.
Kota pritličja in kota terena
Kota pritličja: ± 0,00 = 305,60 m nmv in je določena na
podlagi izhodišč hidrološko hidravlične presoje.
Maksimalne kapacitete gradbene parcele:
FSI <= 0,4
Odmiki:
Minimalni odmik objekta od parcelne meje je:
– za stavbe (stanovanjski in poslovno‑stanovanjski objekti
predvideni po OPPN) minimalno 4,00 m;
– za druge objekte (pomožni enostavni in nezahtevni
objekti) minimalno 3,00 m, lahko tudi manj (gradnja ob parcelni
meji), ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča;
– za uporne zidove minimalno 0,50 m, lahko tudi manj
(gradnja ob parcelni meji), ob soglasju lastnika sosednjega
zemljišča;
– medposestna ograja se lahko gradi do parcelne meje
brez soglasja soseda in na mejo le s soglasjem soseda do
višine 1,80 m.
18. člen
(pogoji in merila glede obstoječih objektov)
Glede na obstoječe stanje se znotraj ureditvenega obmo‑
čja OPPN ne nahaja grajena infrastruktura. Obstoječe komu‑
nalne ureditve se preuredijo na podlagi smernic in podlag, ki
so del tega OPPN.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
19. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Sestavni del pogojev za prometno urejanje je Prometno
tehnična situacija, idejna višinska regulacija in načrt interven‑
cijskih poti (grafični list št. 4.2.).
Splošni pogoji
Območje se navezuje na lokalno cesto. Priključek bo
individualni, zato ne potrebuje dodatne prometne signalizacije.
Omogočena mora biti manipulacija osebnih, intervencijskih
vozil ter dostave.
Motorni promet
Motorni promet se bo odvijal po primarni in sekundarni
povezovalni cesti ter na območju utrjenih površin objektov.
Omejitev hitrosti za motorna vozila na povezovalni cesti je
30 km/h.
Mirujoči promet
Za mirujoči promet se zagotovi ustrezno število parkirnih
mest ob objektu.
Peš promet
Peš promet se odvija na površinah, ki so namenjene tudi
motornemu prometu.
20. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
Sestavni del meril in pogojev za komunalno in energetsko
urejanje je Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav (grafični
list št. 4.3).
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Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energet‑
ske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje.
Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev
komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi pote‑
kati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov, naprav in vodov. Pri tem je treba po‑
sebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od
obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost;
– gradnja komunalnih naprav, objektov in vodov mora
potekati usklajeno;
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
Kanalizacijsko omrežje
Za odvod komunalne odpadne vode iz predvidenega
objekta je predvideno priključevanje na interno malo biološko
čistilno napravo. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja
je obvezno priključevanje predvidenega objekta na načrtovano
komunalno gospodarsko infrastrukturo.
Strešno padavinsko vodo je treba priključiti na meteorno
kanalizacijo. Dopustno je zadrževanje meteornih vod v mete‑
ornih zadrževalnikih in razpršeno ponikanje, pri čemer morajo
biti ponikovalnice locirane izven vplivnega območja objektov
in izven cestišč.
Vodovodno omrežje
Objekte je možno oskrbeti s pitno in protipožarno vodo iz
vodovodnega omrežja, kot je razvidno iz grafičnega lista 4.4.
Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav. Na gradbeni parceli
se v nepovozni površini predvidi merilno mesto.
Elektroenergetsko omrežje
Z električno energijo se bo objekt oskrboval preko obsto‑
ječega nizkonapetostnega elektro omrežja. Odjemno in merilno
mesto se locira ob uvozu na parcelo.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
21. člen
(varovanje okolja)
Varstvo vodnih virov
Padavinske vode iz obravnavanega območja bodo od‑
vajane v meteorni kanalizacijski sistem. Dopustna je izvedba
zadrževalnikov in ponikovalnic, pri čemer morajo ponikovalnice
biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.
Varstvo zraka
Prezračevanje objektov naj bo naravno. Vse emisije v
zrak, ki bi nastale zaradi kurjenja v predvidenih individualnih
kuriščih, morajo biti v skladu s predpisi in standardi, ki urejajo
področje varovanja zraka v Republiki Sloveniji.
Varstvo pred hrupom
Območje sodi v II. stopnjo varstva pred hrupom. Pred‑
videne in obstoječe dejavnosti v območju ne smejo pri svoji
dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa
54 (dbA) ponoči in 64 (dbA) podnevi.
Odstranjevanje odpadkov
Odvoz smeti se bo zagotavljal z dogovorjenih odjemnih me‑
sta, ki naj bo locirana na območju utrjenih površin ob objektu.
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22. člen
(ohranjanje narave)
Na ureditvenem območju OPPN ni naravnih prvin, ki bi
bile zaščitene z varovalnim režimom.
23. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na ureditvenem območju OPPN ni kulturnih prvin, ki bi
bile zaščitene z varovalnim režimom.
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Gradbene parcele so določene na podlagi vplivnih ob‑
močij objektov ter so prikazane v Načrtu parcelacije (grafični
list št. 3.3.). Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss
-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so opisane v prilogi
tega odloka.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
27. člen

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
24. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo)
Za območje OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo.
25. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Splošne določbe
Sestavni del pogojev za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami je Prometno tehnična situacija, idejna višinska regu‑
lacija in načrt intervencijskih poti (grafični list št. 4.2.).
V fazi izdelave projektne dokumentacije mora biti izdelana
zasnova požarne varnosti ter izkaz požarne varnosti. Objekti
morajo omogočati pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter
zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
Varstvo pred poplavnimi vodami
Obravnavana parcela se nahaja v območju preostale
poplavne nevarnosti, kjer za gradnjo stanovanjskih objektov
glede na določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ura‑
dni list RS, št. 89/08) niso podane nobene omejitve.
Za odsek Savinje med Ločico in Letušem je izdelan tudi
idejni projekt ureditve Savinje za zagotavljanje poplavne var‑
nosti urbaniziranih območij. Po realizaciji predlaganih ukrepov
bo na obravnavanem območju bistveno izboljšana poplavna
varnost. Ob desnem bregu Pake je predvidena izvedba proti‑
poplavnega nasipa na koti 305,30 – 305, 40 m.nmv. Glede na
to, da bo območje tudi po izvedbi ukrepov v primeru izjemnih
poplavnih dogodkov še vedno potencialno poplavno ogroženo
je možno pričakovati, da se bo na obravnavanem območju
vzpostavila gladina na koti 305,40 – 305, 50 m nmv. Kljub dej‑
stvu, da bo po izvedbi ureditev vzdolž Pake in Savinje območje
poplavno varno pred 100‑letnimi visokimi vodami pa zaradi
specifične lokacije (v depresiji med poplavnimi nasipi) in zaradi
potencialne poplavne nevarnosti predlagamo, da se pritličje
objekta izvede vsaj na koti 305,60 m nmv.
Nadvišanje terena ob objektu (na območju celotne parcele)
je glede na določila Zakona o vodah prepovedano, saj se lahko
s tem povzroči zastajanje in (ali) preusmeritev meteornih ali po‑
plavnih vod na druga (sedaj mogoče manj ogrožena) območja.
Varstvo pred potresi
Območje se nahaja na območju, kjer je projektni po‑
spešek tal (g) = 0,15. Ojačitev 1 plošče glede na zahtevnost
objekta ni potrebna.
Intervencijske poti in površine
Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih
površinah. Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s
standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo
biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.
VII. NAČRT PARCELACIJE
26. člen
(načrt parcelacije)
Sestavni del parcelacije je Načrt parcelacije (grafični
list št. 3.3).

(etapnost gradnje)
Pred pričetkom gradnje objektov je potrebno komunalno
urediti območje urejanja OPPN.
28. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Namembnost
Pri namenu objektov ni toleranc.
Tlorisni in višinski gabariti objektov
Osnovna toleranca je do +0,50 m oziroma do +0.50 m
pri višinskem gabaritu. Objekti so lahko tudi manjši. Pri vseh
objektih je dopustna opustitev ali izvedba kletne etaže.
Kota pritličja in kota terena
Kota terena se prilagaja poteku obodnih cest oziroma
dovoljeno je odstopanje od predpisane kote terena in pritličja
za ±0.20 m.
IX. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
veljavnosti OPPN)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS,
št. 16/08) za ureditveno območje OPPN.
30. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se ureditveno območje,
za potrebe izdelave pogojev prostorskega načrta obravnava kot
ena funkcionalna enota.
Glede enostavnih objektov in izvajanja vzdrževalnih del
se upošteva pogoje iz 14. in 15. člena tega odloka.
31. člen
(vpogled OPPN)
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri:
– pristojni občinski službi Občine Braslovče,
– Upravni enoti Žalec.
Priloga Spis postopka priprave in sprejemanja akta v je
stalno na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Braslov‑
če.
32. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505/04/2010
Braslovče, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

Uradni list Republike Slovenije
DRAVOGRAD
2874.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o določitvi volilnih enot in številu članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd

Na podlagi prvega odstavka 19.a člena Zakona o lo‑
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
Odl. US: Up‑2925/07‑15, U‑I‑21/07‑18, 76/08, 100/08 Odl.
US: U‑I‑427/06‑9, 79/09 in 14/2010 Odl. US: U‑I‑267/09‑19),
petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine
Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine
Dravograd na 33. seji dne 23. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
volilnih enot in številu članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Dravograd
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Dravograd – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 84/06) se spremeni 5. člen, ki se
glasi:
»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dravograd se
določi 8 volilnih enot, v katerih se skupno voli 11 članov sveta
krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trg 4. julija,
območje naselja Dravska ulica, območje naselja Prežihova
ulica, območje naselja Koroška cesta, območje naselja Viška
cesta, območje naselja Ribiška pot ter Mariborska cesta, hišna
številka 2 in 4.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Mariborska ce‑
sta, razen hišne številke 2 in 4, območje naselja Sv. Boštjan
in območje naselja Sv. Duh, hišna številka 12A–12F in od 16
do 35.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Robindvor.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Meža, območje
naselja Otiški Vrh od hišne številke 6–12, 18–20E, 31, 132, 134,
134A, 147, 147A, 147B, 147C in območje naselja Bukovje.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Pod gradom
in območje naselja Goriški Vrh – hišne številke 21, 45–47A,
50–52, 57–61, 63–66.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
6. volilna enota obsega območje naselja Vič in območje
naselja Goriški Vrh od hišne številke 22–26, 31–32B, 34–44,
53–56A, 62, 62A.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
7. volilna enota obsega območje naselja Ojstrica, obmo‑
čje naselja Goriški Vrh – hišna številka 1–20, 27A, 28, 30, 33,
33A, 58, območje naselja Sveti Duh od hišne številke 1 do 15A,
območje naselja Velka od hišne številke 1–8, območje naselja
Kozji Vrh nad Dravogradom od hišne številke 1 do 13.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
8. volilna enota obsega območje naselja Vrata, območje
naselja Kozji Vrh nad Dravogradom od hišne številke 15 do 33,
območje naselja Velka od hišne številke 11 do 20.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.«
2. člen
Spremeni se 6. člen odloka tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Libeliče se
določi 5 volilnih enot, v katerih se skupno voli 7 članov sveta
krajevne skupnosti.
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1. volilna enota obsega naselje Libeliče od hišne številke
1 do 41 in 44 ter del Libeliške gore hišne številke 4, 6, 38, 38A
in 45–47.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Gorče od hišne številke 5
do 18 in od hišne številke 21 do hišne številke 30.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Gorče od hišne
številke 1 do 4B in od hišne številke 19 do 20F in naselje Tribej
od hišne številke 7 do hišne številke 17 ter del naselja Libeliška
gora hišne številke 5, 5A, 7, 8, 9, 18, 18A in 48.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Libeliška gora
s hišnimi številkami 13, 13A, od hišne številke 19 do 37 in od
hišne številke 39 do 44 in 49–63.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Črneška gora od
hišne številke 12 do 21 in del naselja Libeliška gora s hišnimi
številkami od 1 do 3, od 10 do 12, 14 in 16.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.«
3. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentjanž pri
Dravogradu se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli
11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Otiški Vrh od
hišne številke 1–5, 13–17, 21–30, 32–118A, 128–131, 133,
135–136, 138–139A, 141–146A, 148–149, 150–151B, 153–
170, 172–174, 176–177.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Šentjanž pri
Dravogradu.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Bukovska vas.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Selovec.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.«
4. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Trbonje se
določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 7 članov sveta
krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trbonje in obmo‑
čje zaselka za Dravo – Sv. Danijel, hišna številka 1, 9, 9A, 10,
10A, 11, 12, 12A, 13, 85–87, 91, 91A, 101.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Sv. Danijel, hišne
številke 2–8A, 14–25C, 26–29A, 33, 33A, 37, 41–52 oziroma
zaselek Apaški Vrh.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje zaselka Krištonov vrh –
naselje Sv. Danijel od hišne številke 78 do 82.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
4. volilna enota obsega območje zaselka Trbonjski jarek,
naselje Sv. Danijel od hišne številke 30 do hišne številke 32,
od 34 do 36A, hišna številka od 38 do 40, od hišne številke 53
do 77A, 84 ter od 88 do 100.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007/0006/2010
Dravograd, dne 23. junija 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
– uradno prečiščeno besedilo (UPB2)

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob‑
čine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS,
št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 33. seji dne
23. 6. 2010 potrdil prečiščeno besedilo Odloka o določitvi
volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Dravograd, ki je sprejet na podlagi 19.a člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08
Odl. US: Up‑2925/07‑15, U‑I‑21/07‑18, 76/08, 100/08 Odl.
US: U‑I‑427/06‑9, 79/09 in 14/10 Odl. US: U‑I‑267/09‑19) in
petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in obsega: Odlok o določi‑
tvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 84/06) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlo‑
ka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Dravograd, ki ga je Občinski svet sprejel
na 33. seji dne 23. 6. 2010.

ODLOK
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
– uradno prečiščeno besedilo (UPB2)
1. člen
S tem odlokom se za volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Dravograd določa število članov
svetov krajevnih skupnosti ter volilne enote za volitve članov
v svete in druga vprašanja, pomembna za pripravo in izvedbo
volitev v svete krajevnih skupnosti, ki niso z zakonom izrecno
določena.
2. člen
Območje Občine Dravograd je razdeljeno na pet krajevnih
skupnosti
1. KS Črneče,
2. KS Dravograd,
3. KS Libeliče,
4. KS Šentjanž pri Dravogradu,
5. KS Trbonje.
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.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Črneče se
določi 5 volilnih enot, v katerih se skupno voli 9 članov sveta
krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje dela naselja Črneče
nova vas od hišne številke 1 do hišne številke 81 ter hišno
številko 85, 87 in 89.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje dela naselja Črneče –
stara vas od hišne številke 82 dalje, razen hišnih številk 85,
87 in 89.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Tribej od hišne
številke 1 do 11 in območje naselja Črneška gora od hišne
številke 1 do 22.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Podklanc in del
naselja Tolsti Vrh od hišne številke 102 do hišne številke 111.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Dobrova in ob‑
močje naselja Tolsti Vrh od hišne številke 94 do 101.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
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5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dravograd se
določi 8 volilnih enot, v katerih se skupno voli 11 članov sveta
krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trg 4. julija,
območje naselja Dravska ulica, območje naselja Prežihova
ulica, območje naselja Koroška cesta, območje naselja Viška
cesta, območje naselja Ribiška pot ter Mariborska cesta hišna
številka 2 in 4.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Mariborska ce‑
sta, razen hišne številke 2 in 4, območje naselja Sv. Boštjan
in območje naselja Sv. Duh, hišna številka 12A–12F in od 16
do 35.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Robindvor.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Meža, območje
naselja Otiški Vrh od hišne številke 6–12, 18–20E, 31, 132, 134,
134A, 147, 147A, 147B, 147C in območje naselja Bukovje.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Pod gradom
in območje naselja Goriški Vrh – hišne številke 21, 45–47A,
50–52, 57–61, 63‑66.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
6. volilna enota obsega območje naselja Vič in območje
naselja Goriški Vrh od hišne številke 22–26, 31–32B, 34–44,
53–56A, 62, 62A.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
7. volilna enota obsega območje naselja Ojstrica, obmo‑
čje naselja Goriški Vrh – hišna številka 1–20, 27A, 28, 30, 33,
33A, 58, območje naselja Sveti Duh od hišne številke 1 do 15A,
območje naselja Velka od hišne številke 1–8, območje naselja
Kozji Vrh nad Dravogradom od hišne številke 1 do 13.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
8. volilna enota obsega območje naselja Vrata, območje
naselja Kozji Vrh nad Dravogradom od hišne številke 15 do 33,
območje naselja Velka od hišne številke 11 do 20.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Libeliče se
določi 5 volilnih enot, v katerih se skupno voli 7 članov sveta
krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Libeliče od hišne številke
1 do 41 in 44 ter del Libeliške gore hišne številke 4, 6, 38, 38A
in 45–47.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Gorče od hišne številke 5
do 18 in od hišne številke 21 do hišne številke 30.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Gorče od hišne
številke 1 do 4B in od hišne številke 19 do 20F in naselje Tribej
od hišne številke 7 do hišne številke 17 ter del naselja Libeliška
gora hišne številke 5, 5A, 7, 8, 9, 18, 18A in 48.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Libeliška gora
s hišnimi številkami 13, 13A, od hišne številke 19 do 37 in od
hišne številke 39 do 44 in 49‑63.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Črneška gora od
hišne številke 12 do 21 in del naselja Libeliška gora s hišnimi
številkami od 1 do 3, od 10 do 12, 14 in 16.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentjanž pri
Dravogradu se določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli
11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Otiški Vrh od hi‑
šne številke 1–5, 13–17, 21–30, 32–118A, 128–131, 133, 135–
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136, 138–139A, 141–146A, 148–149, 150–151B, 153–170,
172–174, 176–177.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Šentjanž pri
Dravogradu.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Bukovska vas.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Selovec.
V tej volilni enoti se volijo 3 člani sveta.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Trbonje se
določijo 4 volilne enote, v katerih se skupno voli 7 članov sveta
krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trbonje in obmo‑
čje zaselka za Dravo – Sv. Danijel, hišna številka 1, 9, 9A, 10,
10A, 11, 12, 12A, 13, 85–87, 91, 91A, 101.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Sv. Danijel, hišne
številke 2‑8A, 14–25C, 26–29A, 33, 33A, 37, 41–52 oziroma
zaselek Apaški Vrh.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
3. volilna enota obsega območje zaselka Krištonov vrh –
naselje Sv. Danijel od hišne številke 78 do 82.
V tej volilni enoti se voli 1 član sveta.
4. volilna enota obsega območje zaselka Trbonjski jarek,
naselje Sv. Danijel od hišne številke 30 do hišne številke 32,
od 34 do 36A, hišna številka od 38 do 40, od hišne številke 53
do 77A, 84 ter od 88 do 100.
V tej volilni enoti se volita 2 člana sveta.
9. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volil‑
na komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti za prve
volitve v svete krajevnih skupnosti imenuje občinska volilna
komisija na predlog sveta krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu
krajevne skupnosti.
10. 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,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna
navodila 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
kandidatov,
– 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.
11. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami,
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– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska
volilna komisija.
12. člen
Volilni odbor:
– vodi glasovanje na voliščih,
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Mandatna doba članov svetov krajevnih skupnosti, izvo‑
ljenih na prvih volitvah, traja do prvih rednih volitev v občinski
svet, sicer pa traja mandatna doba svetov KS štiri leta.
14. člen
Mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti, ime‑
novanih za prve volitve v svete KS, traja do izteka mandata
občinske volilne komisije, sicer pa traja mandatna doba volilnih
komisij krajevnih skupnosti štiri leta.
15. člen
Prvo sejo izvoljenih članov svetov KS skliče predsednik
volilne komisije krajevne skupnosti najpozneje v 20 dneh po
izvolitvi sveta KS.
Na tej seji se izvoli predsednika in podpredsednika sveta
po postopku, za katerega se smiselno uporabljajo določbe
občinskega statuta o volitvah predsednika in podpredsednika
občinskega sveta.
16. člen
Sveti krajevnih skupnosti sprejmejo statute krajevnih sku‑
pnosti v treh mesecih po konstituiranju sveta.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2010-1
Dravograd, dne 23. junija 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

2876.

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

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS‑D, 105/08
Odl. US: U‑I‑295/07‑8) in 16. člena Statuta Občine Dravograd
(Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd
na 33. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Dravograd
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Dravograd.
2. člen
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravi‑
čenca v občini.
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(2) Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volil‑
ne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane
v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 eura za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in račun‑
skemu sodišču.
4. člen
(1) 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 eura
za vsak dobljeni glas upravičenca v občini.
(2) Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 eura za dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
na ponovnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
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 Dravo‑
grad v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Dravograd – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 84/06).
Št. 007-0007/2010
Dravograd, dne 23. junija 2010
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GROSUPLJE
2877.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra parc. št. 2019/4 k.o. Grosuplje – naselje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 popr., 126/07, 108/09) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 35. redni seji dne 9. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
parc. št. 2019/4 k.o. Grosuplje – naselje
1.
Zemljišču parc. št. 2019/4 travnik v izmeri 11 m2, pripisa‑
nem pri vl. št. 773 k.o. Grosuplje – naselje, se s tem sklepom
ukinja status grajenega javnega dobra.

Uradni list Republike Slovenije
2.
Zemljišče parc. št. 2019/4 k.o. Grosuplje – naselje tako
prenehata biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in
postane last Občine Grosuplje, Taborska c. 2, Grosuplje.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-155/06
Grosuplje, dne 9. junija 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

JESENICE
2878.

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska
Dobrava

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 13. člena Statu‑
ta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski
svet Občine Jesenice na 38. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

ODLOK
spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za melioracijo
Blejska Dobrava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava
– ureditveno območje J4/K1 (Uradni list RS, št. 18/91) (v nada‑
ljevanju: spr. in dop. UN).
Spremembe in dopolnitve UN obsegajo spremembe teks‑
tualnega dela odloka.
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»V obravnavanem območju je dopustna postavitev objek‑
tov za oglaševanje (panoji max. velikosti 15 x 6 m), in sicer
v pasu, ki je od zunanjega roba cestnega sveta avtoceste
odmaknjen 40–60 m. V celotnem obravnavanem območju se
lahko postavi največ 3 objekte za oglaševanje, in sicer tako, da
je v vsakem ureditvenem območju (J4/K1/1‑UN, J4/K1/2‑UN,
J4/K1/3‑UN) postavljen po en objekt za oglaševanje.
Za potrebe postavitve panojev je možno izvesti priključke
na javno elektroenergetsko omrežje. Možna je tudi izraba al‑
ternativnih virov energije.
Osvetljenost objektov za oglaševanje v času med 24.
in 5. uro ni dovoljena, skladno s 13. členom Uredbe o mej‑
nih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list,
št. 81/07, 109/07). Za osvetljevanje potrebno uporabljati žarni‑
ce, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne
oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlač‑
ne ali visokotlačne). Neprimerne so nizkotlačne ali visokotlačne
živosrebrne žarnice. Svetilke morajo biti neprodušno zaprte, da
ne predstavljajo pasti za žuželke, in usmerjene v tla, brez seva‑
nja svetlobe nad vodoravnico. Poleg tega je potrebno svetilke
opremiti z dodatnimi zastiralkami, da bo svetloba usmerjena
izključno na oglasno površino. Uporabi naj se svetilke s čim
manjšo močjo.
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Oglaševanje izven objektov za oglaševanje (na pomožnih
kmetijskih objektih: kozolcih, lopah ipd.) ni dovoljeno.
Za postavitev vsakega objekta za oglaševanje je potrebno
predhodno pridobiti izrecno pisno soglasje Občine Jesenice.
Objekti za oglaševanje morajo biti od parcelne meje sose‑
dnjega zemljišča oddaljeni min. 2,5 m. Odmik je lahko manjši
le ob predložitvi pisnega soglasja lastnika sosednjega zemlji‑
šča.«
Za 4.a členom se doda nov 4.b člen, ki se glasi:
»Na celotnem območju UN je dopustna postavitev pomo‑
žnih kmetijskih objektov, ki pa ne smejo imeti komunalnih in
energetskih priključkov.
Pri postavitvi teh objektov je potrebno uporabljati tradici‑
onalne gradbene materiale ter upoštevati tradicionalno obliko
pomožnih kmetijskih objektov (videz, velikost, razmerje med
širino, dolžino in višino objekta ter streha).
Na strehe objektov je možno namestiti elemente za iz‑
rabo sončne energije, ki pa ne smejo segati preko slemena.
Ob tem je tudi možna izvedba vodov za vračanje energije v
javno omrežje. V primeru izgradnje vodov je potrebno pridobiti
soglasje ZRSVN.
Sprememba namembnosti obstoječih objektov v objekte
za oglaševanje ni dopustna.
Pomožni kmetijski objekti morajo biti od parcelne meje
sosednjega zemljišča oddaljeni min. 2,5 m. Odmik je lahko
manjši le ob pisnem soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Objekti morajo biti postavljeni na zemljiščih, ki so manj primer‑
na za kmetijsko proizvodnjo (npr. ob poljskih poteh) oziroma
na robnih območjih kmetijskih zemljišč. Pomožnih kmetijskih
objektov ni dovoljeno postavljati v 40‑metrski varovalni pas ob
avtocesti.«
II. PROSTORSKO TEHNIČNI POGOJI – FUNKCIONALNE
IN OBLIKOVALSKE REŠITVE OBJEKTOV
IN NAPRAV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR
TER DOVOLJENE TOLERANCE
3. člen
V 5. členu se dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odsta‑
vek, ki se glasijo:
»Za potrebe postavitve in vzdrževanja objektov za oglaše‑
vanje in kmetijskih objektov je možno urediti dostope do le‑teh.
Za potrebe postavitve in vzdrževanje objektov za oglaševanje
in pomožnih kmetijskih objektov se uporabljajo obstoječi dosto‑
pi, razen če ni druge možnosti. V primerih, da je potreben nov
dostop, je potrebno pridobiti soglasje ZRSVN.
Preko celotnega območja, ki ga ureja ta UN, je možno
zagotoviti cestno povezavo območja UN Črna vas z državnim
cestnim omrežjem. Ob tem je potrebno cestno povezavo na‑
črtovati tako, da je vpliv na najboljša kmetijska zemljišča čim
manjši.
Upoštevati je potrebno določbe Pravilnika o pogojih za
graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja
ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in varo‑
valnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87) in
Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP‑A, Uradni
list RS, št. 61/07, 21/10) in ostalih podzakonskih aktov, ki so
navedeni v 120. členu tega zakona in od Slovenskih železnic,
d.o.o. k projektni dokumentaciji pridobiti soglasje.
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati: Zakon o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 57/08, 69/08,
42/09), še posebej prvi odstavek 61. člena, ki pravi:
»Prepovedano je trajno ali začasno zasesti državno cesto
ali njen del, ter izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na cesti,
ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanj‑
ševati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na
zemljiščih ali objektih izvajati ali opustiti kakršnakoli dela ali
karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati,
ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.« Upoštevati je
potrebno tudi Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list
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RS, št. 133/06, 37/08, 56/08, 57/08, 73/08, 58/09), Pravilnik
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Uradni list RS, št. 46/00, 110/06), Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07), Priporočila SDR – Cestna razsvetljava: Priporočila
SDR – Razsvetljava in signalizacija za promet PR 5/2 – 2000
ter ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja
cestogradnje.«
4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»Ob postavitvi objektov je potrebno upoštevati vse pred‑
pisane odmike od obstoječih komunalnih vodov.
Elektroenergetsko omrežje
Upoštevati je potrebno vse obstoječe in predvidene elek‑
troenergetske objekte in koridorje. Širina varovanega pasu ele‑
ktroenergetskih koridorjev daljnovodov znaša za napetostni nivo
110 kV 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda).
Za vsako gradnjo objekta v obstoječih in predvidenih
prenosnih daljnovodih je potrebno pridobiti pisno soglasje
ELES‑a.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave in prizidave ob‑
stoječih objektov, namenjenih za stalno oziroma občasno pre‑
bivanje ter pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske
koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno
predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso preko‑
račene mejne vrednosti veličin elektroenergetskega sevanja
kot to določa veljavna Uredba o elektroenergetskem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne
dejavnosti visokonapetostnih vodov mora biti omogočen neovi‑
ran dostop do vseh mest daljnovodov ob kateremkoli času.
Vse stroške projektiranja, predelave naših daljnovodov ali
odpravo eventualnih poškodb, nastalih na daljnovodih v času
izgradnje in kasnejšemu vzdrževanju predmetnega objekta,
nosi investitor (oziroma pravni naslednik) predmetne zadeve.
Za napajanje objektov z električno energijo je potrebno
izdelati projekt priključitve na elektroenergetsko omrežje, ki
mora biti odobren s strani Elektro Gorenjska ter pridobiti so‑
glasje za priključitev.
Vodovodno omrežje
Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati odmike od
obstoječega javnega vodovoda po veljavnih predpisih. Koli‑
kor obstoječi vodovod ovira gradnjo, stroške prestavitve nosi
investitor.
Plinovod
Upoštevati je potrebno obstoječe omrežje plinovoda v
obravnavanem območju. V varovalnem pasu plinovoda, 2 m
na vsako stran, se ne dopušča posegov s težko gradbeno me‑
hanizacijo. Kolikor obstoječe omrežje zemeljskega plina ovira
gradnjo, stroške prestavitve nosi investitor.
Telekomunikacije
Na mestih, kjer posegi v prostor tangirajo obstoječe tele‑
komunikacijske naprave, bo potrebno le‑te označiti in v času
gradnje ustrezno zaščititi. Od prizadetosti obstoječih teleko‑
munikacijskih naprav pri posegu je odvisno ali bo potrebno
za zaščito ali prestavitev telekomunikacijskih naprav izdelati
projekt. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami teleko‑
munikacijskih naprav izvede Telekom Slovenije d.d. Stroški
bremenijo investitorja.
Kolikor so na področju predvidenih posegov obstoječi
telekomunikacijski vodi, mora investitor v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje Telekom Slovenije
d.d., OE Kranj.«
5. člen
Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi:
»Upoštevati je potrebno vodna in priobalna zemljišča vo‑
dotokov v širini 15 m oziroma 40 m za vodotoke 1. reda (Sava
Dolinka) oziroma 5 m za ostale vodotoke, skladno s 14. in
37. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr., v
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nadaljevanju: ZV‑1). Meja vodnega zemljišča se določa skladno
s Pravilnikom o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega
zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, 129/06).
Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane de‑
javnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na
vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih
in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim de‑
lovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,
onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih orga‑
nizmov ter preprečevali prost prehod ob vodnem dobru.
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati
v prostor, razen za izjeme, ki jih določa 37. člen ZV‑1.
Upoštevati je treba določbe 84. in 68. člena ZV‑1, ki dolo‑
čata prepovedi na vodnem in priobalnem zemljišču.
Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij
in zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, vse ureditve pa
načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.
Vodotokov ni dopustno prekrivati, kanalizirati in jih urejati
kot cevovode, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop
oziroma prehod preko vodotoka v primeru, da gre za objekt
javne prometne infrastrukture (most, propust na javnih cestah
in poteh).
Nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih
profilov vodotokov, potokov in izvirnih vod ter sprožanje erozij‑
skih procesov, rušenje ravnotežja na labilnih tleh ali slabšanje
odtočnih razmer pri načrtovanju posegov ni dovoljeno.
V največji meri je potrebno ohranjati naravno obvodno
zarast.«

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2010 (Ura‑
dni list RS, št. 110/09 in 34/10) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

70

71

6. člen
V 7. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Objekti za oglaševanje in pomožni kmetijski objekti se
lahko postavljajo neodvisno od ostalih etap UN.«
7. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na zemljiščih v pasu od 40 do 60 m od avtoceste je
možna postavitev objektov za oglaševanje, na vseh zemljiščih
(izven varovalnega pasu avtoceste) pa je možna postavitev
pomožnih kmetijskih objektov tudi pred začetkom izvajanja
ureditvenega načrta.«

72
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III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-7/2007
Jesenice, dne 10. junija 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

II.
40

41

KAMNIK
2879.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2010

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na
35. seji dne 23. 6. 2010 sprejel

42
43

v€
Rebalans
2010
25.269.551
22.542.119
17.550.674
15.227.194
1.890.000
433.480
4.991.445
1.438.837
16.000
55.000
157.647
3.323.961
770.600
80.100
690.500
1.500
1.500
1.955.332
1.186.106
769.226
26.421.904
7.569.271
1.407.745
226.655
4.069.411
1.865.460
9.079.263
156.610
5.470.439
1.153.324
2.298.890
8.268.938
8.268.938
1.504.432
775.495
728.937
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
oziroma PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-142/2009
Kamnik, dne 23. junija 2010

300

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

300
300
0
560.000
560.000
0
560.000
–559.700
0
0
0
0
0
0
–1.712.053
0
1.152.353
1.712.053

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 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 Kamnik.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o
javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑
janja odpadnih voda
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod in
kanalizacija)
6. prihodki od najemnine za infrastrukturo in neporabljena
amortizacija infrastrukture na dan 31. 12. 2009 (CČN Domžale
Kamnik d.o.o.)
7. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div‑
jadjo
8. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za name‑
ne, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne sku‑
pnosti«.

2880.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje B 23 Jata

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09)
in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08
in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 35. seji dne 23. 6.
2010 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje B 23 Jata
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za območje urejanja B 23 Jata (v nadaljevanju: OPPN),
ki vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitekturne oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro‑
stora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)
Z OPPN se predvidi prostorska ureditev v delu območja
urejanja B 23 Jata, ki vključuje odstranitev obstoječih objektov,
gradnjo novih objektov, prenovo in rekonstrukcijo objektov,
ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, ener‑
getske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
A.
B.
1.
1.1
2.
2.1
3.
3.1

BESEDILO ODLOKA
GRAFIČNI DEL
Izsek iz občinskega prostorskega načrta
Dolgoročni plan (izsek)
Prikaz lege prostorske ureditve na širšem
območju
Vplivi in povezave s sosednjimi območji
Načrt območja z načrtom parcelacije
Katastrski načrt s prikazom območja OPPN

M 1:5000

M 1:5000
M 1:2000
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3.2 Geodetski načrt s prikazom območja OPPN
3.3.a Načrt obodne parcelacije, parc. zemljišč na
katastrskem načrtu – I. etapa
3.3.b Načrt obodne parcelacije, parc. zemljišč na
katastrskem načrtu – II. etapa
3.4.a Načrt obodne parcelacije, parc. zemljišč na
geodetskem načrtu – I. etapa
3.4.b Načrt obodne parcelacije, parc. zemljišč na
geodetskem načrtu – II. etapa
3.5.a Načrt obodne parcelacije, parcelacije ze‑
mljišč na situaciji – I. etapa
3.5.b Načrt obodne parcelacije, parcelacije ze‑
mljišč na situaciji – II. etapa
4.
Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih
rešitev prostorskih ureditev
4.1.a Zazidalna situacija s prikazom zelenih povr‑
šin – I. etapa
4.1.b Zazidalna situacija s prikazom zelenih povr‑
šin – II. etapa
4.2. Značilni prerezi – I. etapa in – II. etapa
4.3.a Prikaz prometne ureditve, idejna višinska
regulacija – I. etapa
4.3.b Prikaz prometne ureditve, idejna višinska
regulacija – II. etapa
4.4.a Prikaz komunalnih vodov in naprav – I. etapa
4.4.b Prikaz komunalnih vodov in naprav –
II. etapa
4.5 Prikaz odstranitve objektov
4.6 3D prikaz
5.
Prikaz ureditve za varovanje
5.1.a Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom – I. etapa
5.1.b Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom – II. etapa
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M 1:2000
M 1:2000
M 1:2000
M 1:2000
M 1:2000

Površina območja OPPN znaša 10.59 ha.
2. Meja
Meja območja OPPN poteka po parcelnih mejah zemljišča
parc. št. 649/1 k.o. Podgorje.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordi‑
natami lomnih točk obodne parcelacije v GK koordinatnem
sistemu.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega načrta št.:
3.1. »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«.

M 1:2000

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

M 1:2000

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:2000

Območje OPPN leži na Duplici ob Korenovi cesti. Obmo‑
čja B 23 Jata severno in B 25 Fructal, B 26 Polje in B 24 Sp.
Stol, južno ob Korenovi cesti so po dolgoročnem planu Občine
Kamnik namenjena za proizvodnjo in skladišča.
8. člen
(dopustni posegi)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitve obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– prenova in prizidava obstoječih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
9. člen
(načrtovani objekti in površine)

M 1:1000
M 1:1000.

4. člen
(priloge OPPN)
1. Izvleček iz dolgoročnega plana Občine Kamnik
2. Prikaz stanja v prostoru
3. Strokovne podlage in posebni elaborati
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
6. Program opremljanja zemljišč (ki se sprejme v ločenem
postopku, vendar se od njegove uveljavitve dalje šteje za prilo‑
go oziroma sestavni del tega OPPN)
7. Povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelala družba Genius loci, Inštitut za arhitektu‑
ro in urbanizem d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 390‑09
v februarju 2010.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
1. Obseg območja OPPN
Območje OPPN obsega naslednja zemljišča v katastrski
občini Podgorje – parcela št.: 649/1, 649/2, 649/3, 649/4, 649/5,
649/6, 649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13,
649/14, 649/15, 649/16, 649/17, 649/18, 649/19, 649/20,
649/21, 649/22.

Območje OPPN je razdeljeno na dve funkcionalni enoti
F1 in F2.
Funkcionalna enota F1 je namenjena za ureditev objektov
za potrebe reje živali, kmetijske proizvodnje in distribucije.
Funkcionalna enota F2 je namenjena izgradnji logistične‑
ga centra s spremljajočimi objekti.
Velikost funkcionalne enote F1 je 38.630 m2, velikost F2
je 67.350 m2.
Funkcionalne enote so razvidne iz grafičnih načrtov št.:
3.3.a »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na
katastrskem načrtu I. etapa«
3.3.b »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na
katastrskem načrtu II. etapa«.
1. Namembnost objektov
Dopustne dejavnosti so navedene v skladu z Uredbo o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi
objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05).
Funkcionalna enota F1
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo
12712 Stavbe za rejo živali
12713 Stavbe za spravilo pridelka
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Parkirne površine in garaže za osebna in tovorna vozila
Pomožni infrastrukturni objekti
Pomožni objekti.
Funkcionalna enota F2
12112 Gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu
območju)
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
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Parkirne površine in garaže za osebna in tovorna vozila
Pomožni infrastrukturni objekti
Pomožni objekti.
Za posamezne objekte je dovoljena sprememba namemb‑
nosti v okviru dejavnosti po enotni klasifikaciji za funkcionalni
enoti F1 in F2.
Ne glede na prejšnji odstavek do dejavnosti pod oznako
12112 dovoljene le v objektih B in E, dejavnosti pod oznako
12301 pa le v objektih B in L.
2. Zazidalna zasnova
Funkcionalna enota F1
Predvidena je izgradnja dveh hlevov za rejo perutnine (J
in K) s pripadajočimi prostori, postavitev objekta za sušenje
gnoja (I), pokritega perišča (M) in postavitev centralnega objek‑
ta za potrebe sortiranja in pakiranja jajc, skladišča embalaže,
skladišča pakiranih jajc, ekspedita in poslovnih prostorov (L).
Objekt H in ob njem osem silosov so obstoječi.
Predvidena je tudi nova zunanja in komunalna ureditev
zemljišča.
V I. etapi je predvidena izgradnja objektov I, J, K in M ter
postavitev osmih silosov med objektoma J in K.
Transportni trak med objektom H in O se ohrani, in se
poveže z objektoma J in K. V II. etapi je predvidena izgradnja
objekta L in postavitev transportnega traku med objekti H, I,
J, K in L.
Funkcionalna enota F2
Predvidena je izgradnja skladišč za potrebe logističnega
centra (A, C, D, F), izgradnja spremljajočih poslovnih objektov
in vhoda z vratarnico (E) ter trgovine za maloprodajo (B).
Predvidena je tudi nova zunanja in komunalna ureditev
zemljišča.
V I. etapi je predvidena izgradnja objektov A, B in F s pri‑
padajočo zunanjo ureditvijo, v II. etapi je predvidena izgradnja
objektov C, D in E s pripadajočo zunanjo ureditvijo.
3. Zasnova zunanje ureditve
Funkcionalna enota F1
Predvidena je ureditev cest za celotno funkcionalno enoto
zaradi možnosti dostopa do objektov iz vseh strani in ureditve
požarnih poti. Pred objektom H je predvidena ureditev 42 par‑
kirnih mest za osebna vozila (PM).
Pred objektom L je predvidena ureditev parkirišča za
kamione s prostorom za manipulacijo in parkirišča za osebna
vozila.
Ob obodu je predvidena ureditev žične ograje višine do
1,8 m in ureditev zelenice. Na zahodni strani ob ograji je pred‑
videna zasaditev dreves.
Uvoz in izvoz v funkcionalno enoto je predviden na mestu
obstoječega, na nasprotni strani uvoza in izvoza za območje
Meso Kamnik.
Urgentni uvoz in izvoz je predviden ob meji s funkcionalno
enoto F2.
Funkcionalna enota F2
Zunanja ureditev funkcionalne enote F2 predvideva izkop
večjega dela območja do nivoja –2,70 m, zaradi omejitve višine
objektov na +12,0 m. Na nivoju terena ±0,00 je predvidena
ureditev vhodnega dela z uvozom in izvozom ter zelenicami
vzdolž Korenove ceste, dovoz do trgovine (B) in parkirišča
pred trgovino.
V I. etapi izgradnje je predviden izkop terena za gradnjo
objekta A in F, ureditev manipulacijskih površin in dovozne
rampe.
Dovoz do rampe in parkirišč pred objektom B bo urejen
preko obstoječega parkirišča.
Višinska razlika ob meji I. etape izgradnje bo od rampe
do sredine območja premoščena z opornim zidom, zagatno
steno ali piloti višine do 3,5 m, v nadaljevanju meje bo urejena
zazelenjena brežina. Tudi višinska razlika na vzhodni strani
uvozne rampe do objekta B bo premoščena z opornim zidom
višine do 3,5 m.
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V II. etapi je predviden izkop terena za izgradnjo objektov
C in D v povezavi z izkopom za I. etapo in izkop za rampo, ki
bo locirana pravokotno na vhodni objekt E.
Prav tako bodo manipulacijske površine in parkirišča za
tovorna in osebna vozila urejena na nivoju –2,70 m. Večji del
premostitve višine okoli manipulacijskih površin bo urejena
z brežino, ki bo intenzivno zazelenjena, le razlika v nivoju
med trgovino (B) ter parkiriščem pred njo in manipulacijskimi
površinami pred objektom A bo premoščena z opornim zidom
višine 3,0 m.
Ob Korenovi cesti od meje s funkcionalno enoto F1 do
objekta E je predvidena ureditev nasipa do višine 2,0 m z
intenzivno zazelenitvijo. Prav tako je predvidena zazelenitev
ob dovozni rampi, med parkiriščem ob objektu B in ob vzhodni
meji funkcionalne enote F2.
Ob obodu na nivoju ±0,00 je predvidena ureditev transpa‑
rentne žične ograje višine do 1,8 m.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvi‑
dni iz grafičnih načrtov št.:
4.1.a »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin
– I. etapa«
4.1.b »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin
– II. etapa«
4.2. »Značilni prerezi I. etapa in II. etapa«.
Na listu 4.1.b je prikazana zazidalna situacija po izgradnji
II. etape.
10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ni dovoljena,
razen:
– gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov,
– postavitev urbane opreme.
11. člen
(pogoji za oblikovanje novih objektov)
Funkcionalna enota F1
Izbor materialov, barv in princip oblikovanja objektov H, I,
J, K in M mora biti usklajen med posameznimi objekti.
Poslovni del objekta L mora biti poudarjen z obliko in
materiali na fasadi.
Za fasade se lahko uporabi belo, odtenke sive barve ali
naravne zemeljske barve.
Strehe na novih objektih so lahko ravne – blagi naklon,
enokapne ali dvokapne z naklonom do 15°.
Pri oblikovanju vsaj prečne fasade na objektu L je potreb‑
no predvideti tako višino atike, da bo pokrila sleme strehe.
Postavitev in oblikovanje napisov na objektu morata biti
določena v arhitekturnih načrtih fasad.
Funkcionalna enota F2
Oblikovanje objektov A, C in D je določeno v idejnem
projektu fasad, številka projekta 07/4, ki ga je februarja 2010
izdelala družba Linia Studio d.o.o. iz Ljubljane in je sestavni
del tega OPPN.
Fasade objektov A, B, C, D, E in F morajo biti enovito obli‑
kovane z usklajenimi barvami, členitvijo in obdelavo fasad.
Streha je lahko ravna, oziroma z blagim naklonom do 3°
in mora biti skrita za atiko. Barve fasade morajo biti naravne –
ne sintetične, da se objekti čimbolj vklapljajo v naravno okolje,
zaradi vedutne izpostavljenosti. Uporaba močnih sintetičnih
barv ni dovoljena, razen za logotipe na označevalnih tablah
in napisih.
Postavitev in oblikovanje napisov na objektu morata biti
določena v arhitekturnih načrtih fasad.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zelenih površin)
Za funkcionalno enoto F1 je določena posaditev dreves
ob zahodni meji.
Za ozelenitev zelenih površin v funkcionalni enoti F2 je pri
izdelavi projekta potrebno upoštevati idejni projekt hortikulturne
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ureditve, št. projekta: 13/2010, ki ga je februarja 2010 izdelal
Arboretum Volčji Potok in je sestavni del tega OPPN.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Tlorisni in višinski gabariti
Funkcionalna enota F1
Predvidena je izgradnja objektov I, J, K, L, M.
Objekt I
tlorisna velikost 85x25 m (2125 m² bruto tlorisne površine
(BTP)) in nadstrešek 85x4,15 m (352,75 m² BTP), etažnost P,
max. višina objekta +11 m od tal (±0,00)
Objekt J
tlorisna velikost 85x25 m (2125 m² BTP), 25x11,85
(296,25 m² BTP) in nadstrešek 50x4 m
(200 m² BTP), etažnost P, max. višina objekta +11 m od
tal (±0,00)
Objekt K
tlorisna velikost 85x25 m (2125 m² BTP), 25x11,85
(296,25 m² BTP)
in nadstrešek 50x4 m
(200 m² BTP), etažnost P, max. višina objekta +11 m od
tal (±0,00)
Objekt L
tlorisna velikost max. 50x120 m (max. 6400 m² BTP) in
nadstrešek 120x4 m
(max. 480 m² BTP), etažnost P, max. P+2, max. višina
objekta +11 m od tal (±0,00)
Objekt M
tlorisna velikost 20x6 m (120 m² BTP), etažnost P, max.
višina objekta +6 m
od tal (±0,00)
Silosi
osem silosov med objektoma J in K (max. ø4 m, višine
max. 10 m) od tal (±0,00)
Funkcionalna enota F2
Predvidena je izgradnja objektov A, B, C, D, E.
I. etapa
Objekt A
tlorisna velikost 100x135 m (13500 m² BTP), etažnost P,
P+1 medetaža v jugovzhodnem delu, velikost 12x21,25 m
(255 m² BTP)
max. višina objekta +14,7 od tal (–2,7 m), oziroma +12,0 m
od kote ±0,00
prizidek tlorisna velikost 9x9 m (162 m² BTP), etažnost
P+1, max. višina objekta +8 m
od tal (–2,7 m), oziroma +5,3 m od kote ±0,00
prizidek velikost 9x9m (81 m² BTP), etažnost P, max.
višina objekta +8 m od tal (–2,7 m),
oziroma +5,3 m od kote ±0,00
nadstrešek velikosti 2,0x10,0 m
Za potrebe požarne zaščite objekta, je dovoljena izgra‑
dnja kleti za strojnico in požarni bazen. Dimenzije morajo biti
določene v Študiji požarne varnosti v fazi PGD projekta.
Objekt F
prizidek objektu A – nadstrešek (1. etapa) velikosti 26x18
m (468 m² BTP),
etažnost P, max. višina objekta +14,7m od tal (–2,7 m),
oziroma +12,0 m od kote ±0,00
Objekt B
tlorisna velikost 27x53 m (max. 2862 m² BTP), etažnost
max. K+P, max. višina objekta +9,2 m od tal (–2,7 m), oziroma
+6,5 m od kote ±0,00
nadstreški velikosti 29,5x2,5 m, 10,0x2,5 m, 18,0x1,5 m,
(126 m² BTP),
rampa 37x4,5 m in prizidek 9x4,5 m (40,5 m²)
Oporni zid širine max. 0,3 m in višine max. 3,5 m in rampa
±0,00 do –2,7 m (max. 30,8x8,0 m)
dolžina zidu: max. 212 m
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II. etapa
Objekt C
tlorisna velikost 100x106,5 m (10650 m² BTP), etažnost P,
max. višina objekta +14,7 od tal (–2,7 m), oziroma +12,0 m od
kote ±0,00,
Za potrebe požarne zaščite objekta, je dovoljena izgra‑
dnja kleti za strojnico in požarni bazen. Dimenzije morajo biti
določene v Študiji požarne varnosti v fazi PGD projekta.
Objekt D
tlorisna velikost 100x53,5 m (5350 m² BTP), etažnost P,
max. višina objekta +14,7
od tal (–2,7 m), oziroma +12,0 m od kote ±0,00,
Objekt E
tlorisna velikost 20x20 m (1200 m² BTP), etažnost K+P+1,
max. višina objekta +9,7 m od tal (–2,7 m), oziroma +7,0 m od
kote ±0,00
Vratarnica in nadstrešek 5x25 m (125 m² BTP), etažnost
P, max. +6,5 m od kote ±0,00
Oporni zid širine 0,3 m in višine max. 3,5 m in rampa
±0,00 do –2,7 m (max. 30,8x8,0 m)
dolžina zidu: max. 155 m.
Tlorisni in višinski gabariti so razvidni iz grafičnih načrtov
št.:
4.1.a »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin
– I. etapa«
4.1.b »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin
– II. etapa«
4.2. »Značilni prerezi – I. etapa in – II. etapa«.
Na listu 4.1.b je prikazana končna situacija po izgradnji
II. etape.
2. Višinske kote terena in pritličja
Funkcionalna enota F1
Kota tal pritličja objektov se mora prilagoditi obstoječemu
terenu in višinskemu poteku obodnih cest:
Korenova cesta ob uvozu je na 353,60 m nadmorske
višine (n.v.).
Izhodiščna kota za nove objekte je +0,00 (+354,50), to‑
leranca ±0,5 m
Funkcionalna enota F2
Kota tal pritličja objektov se mora prilagoditi obstoječemu
terenu in višinskim kotam ob uvozu.
Korenova cesta ob uvozu je na 354,50 m n.v., izhodiščna
kota za nove objekte je ±0,00 (+355,10), toleranca ±0,5 m.
3. Kapacitete
Funkcionalna enota F1
Površina funkcionalne enote:
38.630 m²
novi objekti
16.796 m² BTP
obstoječi objekt
4.272 m² BTP
Funkcionalna enota F2
površina funkcionalne enote:
67.350 m²
I.etapa
31.239 m²
novi objekti
17.423 m² BTP
II.etapa
36.111 m²
novi objekti zgrajeni v II. etapi
17.325 m² BTP
rušeno – objekt F
468 m² BTP
SKUPAJ po izgradnji II. ETAPE
34.280 m² BTP.
14. člen
(posegi na obstoječih objektih)
Na obstoječih objektih so dovoljena vzdrževalna dela v
okviru investicijskega vzdrževanja.
K objektu H je dovoljena postavitev prizidka vzdolž juž‑
nega dela in nadstreška na južni strani. Velikosti prizidka bo
53x3,4 m in nadstreška 24,5x12 m, enake oblike in izvedbe kot
je prizidek in nadstrešek na severni strani objekta.
15. člen
(odstranitve objektov)
V območju OPPN je predvidena odstranitev objektov a, b,
c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, v I. etapi in o, p, r, f v drugi etapi.
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Funkcionalna enota F1
objekt k
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/3, k.o. Podgorje)
objekt l
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/18, k.o. Podgorje)
objekt m
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/2, k.o. Podgorje)
objekt n
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/19, k.o. Podgorje)
Funkcionalna enota F2
objekt a
1.224 m² BTP (parcela št.: 649/7, 649/8, k.o. Podgorje)
objekt b
1.224 m² BTP (parcela št.: 649/9, 649/10, k.o. Podgorje)
objekt c
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/6, k.o. Podgorje)
objekt d
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/11, k.o. Podgorje)
objekt e
552 m² BTP (parcela št.: 649/21, k.o. Podgorje)
objekt f
585 m² BTP (parcela št.: 649/14, k.o. Podgorje)
objekt g
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/5, k.o. Podgorje)
objekt h
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/16, k.o. Podgorje)
objekt i
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/4, k.o. Podgorje)
objekt j
1.206 m² BTP (parcela št.: 649/17, k.o. Podgorje)
objekt o
2.958 m² BTP (parcela št.: 649/15, k.o. Podgorje)
objekt p
334 m² BTP (parcela št.: 649/13, k.o. Podgorje)
objekt r
272 m² BTP (parcela št.: 649/12, k.o. Podgorje)
objekt F
468 m² BTP (parcela št.: 649/1‑del, k.o. Podgorje).
V funkcionalni enoti F2 se v II. etapi odstrani tudi dovozna
rampa iz nivoja ±0,00 do –2,7 z delom opornih zidov, zagatne
stene ali pilotov.
Prestavitev šestnajst silosov (parcela št.: 649/1, k.o. Pod‑
gorje).
Kolikor se objektov g, h, i, j, l, n, o, p in r ne odstrani,
sprememba namembnosti teh objektov ni možna.
Skupna površina odstranjenih objektov je 19.212 m²
BTP.
V odstranjenih objektih objektih ni zaklonišč.
Odstranitev objektov je razvidna iz grafičnega prikaza list
št. 4.5. »Prikaz odstranitve objektov«.
IV. NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
Funkcionalna enota F1
I. etapa
Zemljišče, namenjeno za gradnjo meri 38.630 m² in obse‑
ga zemljišča v k.o. Podgorje
parc. št.: 649/1‑del, 649/2, 649/3, 649/18, 649/19 (P1, P2,
P3, P4, P5, P6, P7).
Zemljišče obstoječega objekta H meri 4.272 m2 in obsega
zemljišča v k.o. Podgorje, parc. št.: 649/1‑del in 649/20 (P5).
II. etapa
Ukine se parcela P7 in se razdeli v parcelo P8 in parcelo
P9.
Funkcionalna enota F2
I. etapa
Zemljišče, namenjeno za gradnjo meri 31.239 m² in ob‑
sega zemljišča v k.o. Podgorje, parc. št.: 649/1‑del, 649/6,
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649/7, 649/8, 649/9, 649/10, 649/11, 649/14, 649/21, 649/22,
(P18,P19, P20, P21, P22).
Zemljišče, kjer se v I. fazi ohranijo objekti o, p, r in kjer se
rušijo objekti g, h, i, j meri 36.111 m² in obsega zemljišča v k.o.
Podgorje, parc. št.: 649/1‑del, 649/4, 649/5, 649/12, 649/13,
649/15, 649/16, 649/17 (P11, P12, P13, P17).
II. etapa
Prikazano je končno stanje po izvedbi II. etape in obse‑
ga celotno zemljišče funkcionalne enote F2, namenjeno za
gradnjo, ki meri 67.350 m² in obsega zemljišča v k.o. Pod‑
gorje, parc. št.: 649/1–del, 649/4, 649/5, 649/6, 649/7, 649/8,
649/9, 649/10, 649/11, 649/12, 649/13, 649/14, 649/15, 649/16,
649/17, 649/21, 649/22, (P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26,
P27, P28).
Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št.:
3.3.a »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na
katastrskem načrtu – I. etapa«,
3.3.b »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na
katastrskem načrtu – II. etapa«,
3.4.a »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na
geodetskem načrtu – I. etapa«,
3.4.b »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč na
geodetskem načrtu – II. etapa«,
3.5.a »Načrt obodne parcelacije, parcelacija zemljišč na
situaciji – I. etapa«,
3.5.b »Načrt obodne parcelacije, parcelacija zemljišč na
situaciji – II. etapa«.
Mejne točke parcel so opredeljene po GK koordinatnem
sistemu.
17. člen
(površine javnega dobra in javne rabe)
Vse površine območja izdelave OPPN so lastniške.
V. ETAPNOST IZVEDBE
18. člen
(etapnost gradnje)
Načrtovana gradnja objektov, ureditve zunanjih in prome‑
tnih površin ter ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture
se izvede v dveh etapah.
Etapnost gradnje je razvidna iz grafičnih načrtov št.:
4.1.a »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin
I.etapa«
4.1.b »Zazidalna situacija s prikazom zelenih površin
II. etapa«
Na listu 4.1.b je prikazana končna situacija po izgradnji
II. etape.
VI. VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
19. člen
(varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevar‑
stvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
2. Varstvo vode in podzemne vode
Območje OPPN je na vodovarstvenem območju Dom‑
žalsko‑Mengeškega polja, zato je potrebno dosledno upošte‑
vati vse pogoje iz Odloka o zavarovanju podtalnice Domžal‑
sko‑Mengeškega polja na območju Občine Kamnik (Uradni list
SRS, št. 24/87).
Območje B 23 Jata se nahaja znotraj območja 3. varstve‑
nega pasu z blažjim režimom varovanja.
Podtalnica se nahaja v globinah pod 18 m. (Geomehan‑
sko poročilo, ki ga je v decembru 2009 izdelala družba Geomap
d.o.o., iz Ljubljane).
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Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in ko‑
munalnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02 in 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo (Uradni list
RS, št. 47/05) oziroma z veljavnimi predpisi s tega področja.
Za vrtanja in izvedbo vodnjakov za geomehanske preiska‑
ve je potrebno na podlagi analize tveganja načrtovati zaščitne
ukrepe tako, da je tveganje za onesnaževanje vodnega telesa
sprejemljivo.
Parkirišča morajo biti urejena z dvignjenimi betonskimi
robniki, odvajanje voda mora potekati preko standardiziranih
lovilcev olj (SIST EN 858‑2).
Skladiščenje okolju nevarnih snovi je na vodovarstvenih
območjih prepovedano. Snovi, ki se v objektu skladiščijo mora‑
jo biti opredeljene v skladu z veljavnimi predpisi kot potencialno
nevarne ali nenevarne.
Odvajanje padavinskih vod z urbanih površin je potrebno
urediti v skladu z 92. členom ZV‑1 (Uradni Iist RS, št. 67/02,
110/02 – ZGO‑1, 2/04 – ZZdrl‑A, 41/04 – ZVO‑1‑UPB1 in 57/08
ter drugimi veljavnimi predpisi), in sicer na tak način, da bo v
čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z ob‑
močja urejenih površin.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni Iist RS, št. 102/02, 50/04), Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni Iist RS, št. 47/05) ter drugimi veljavnimi predpisi.
Vse komunalne odpadne vode in morebitne tehnološke
odpadne vode se mora odvajati v kanalizacijske odvodne siste‑
me, ki morajo poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati
tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvo‑
dnike. Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno
delovanje teh naprav, morajo biti posebej onesnažene torej
tehnološke odpadne vode pred izpustom v sistem nevtralizira‑
ne oziroma predčiščene do tiste mere, ki jih sistem dopušča.
Uporaba gradbenih materialov, iz katerih se lahko izločajo
škodljive snovi za vodo (podtalnico), ni dovoljena.
Sanitarije na gradbišču morajo biti priključene na javno ka‑
nalizacijsko omrežje. Dovoljena je uporaba kemičnih stranišč.
Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na
vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s 150. členom
Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje.
Območje OPPN se ne nahaja v poplavnem območju.
3. Varstvo zraka
Med gradnjo je potrebno preprečevati nekontrolirano pra‑
šenje.
4. Varstvo pred hrupom
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 105/05) ter druge veljavne predpise s tega področja.
Območje B 23 Jata se nahaja v IV. območju varstva pred
hrupom.
5. Odstranjevanje odpadkov
Funkcionalna enota F1
Zbirno mesto za odpadke je predvideno med objektoma I
in J, na posebej urejenih mestih za ta namen.
Za shranjevanje in predelavo gnoja je predviden objekt I.
Severni del objekta bo namenjen zbiranju posušenega gnoja. V
centralnem delu objekta bo nameščen sistem za sejanje, peleti‑
ranje, hlajenje in pakiranje gnoja. V južnem delu je predvideno
skladišče pakiranega peletiranega gnoja.
Funkcionalna enota F2
V I. etapi je za zbiranje odpadkov namenjen objekt F in
na urejenih mestih.
V II. etapi se bo za zbiranje odpadkov uredil prostor v
sklopu objekta C in na urejenih mestih.
Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času gradnje, je
treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati
načrt ravnanja z odpadki.
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VIII. OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO
PRED POŽAROM
20. člen
(obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstvo pred požarom)
1. Varstvo pred potresi
Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno
glede na stopnjo potresne ogroženosti območja 8 in projektne‑
ga pospeška 0,225 g.
2. Varstvo pred požari
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje k projek‑
tnim rešitvam.
Za požarno zaščito je v nekaterih objektih potrebno izvesti
inštalacijo stabilne gasilne naprave, kolikor je to zahtevano s
študijo požarne varnosti.
Do objektov morajo biti urejeni dostopi in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom SIST
DIN 14090.
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim
hidrantnim omrežjem s talnimi hidranti. Začetnemu gašenju
požara je namenjeno notranje hidrantno omrežje.
Potrebna kapaciteta požarne vode za gašenje posame‑
znega objekta v obravnavanem območju bo 20 l/s. Uporabi naj
se nadzemne hidrante, kjer pa to ni mogoče, pa talne hidrante s
premerom najmanj DN 100. Dinamični tlak v zunanjem hidran‑
tnem omrežju ne sme biti manjši od 2,5 bara.
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami so razvidni iz grafičnih prikazov št.:
5.1.a »Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom – I. etapa« in
5.1.b »Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom – II. etapa«.
Pri projektiranju objektov in pri izdelavi študije požarne
varnosti je potrebno upoštevati Zasnovo požarne varnosti za
območje urejanja B 23 Jata, št. 09 06 05, ki jo je januarja 2010
izdelala družba I.S.P. d.o.o, iz Kamnika.
IX. PRIKLJUČEVANJE NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
21. člen
(prometno urejanje)
1. Priključitev na javno cestno omrežje
Funkcionalna enota F1
Uvoz in izvoz iz funkcionalne enote F1 bo urejen preko
rekonstruiranega obstoječega uvoza iz Korenove ceste, ki se
nahaja na nasprotni strani uvoza za Meso Kamnik.
Za priključevanje Funkcionalne enote F1 na glavno Ko‑
renovo cesto se na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS
za ceste izdela PGD/PZI projekt priključka, ter se nanj pridobi
soglasje Direkcije RS za ceste.
Izvedba cestnega priključka z zavijalnimi pasovi na Ko‑
renovo cesto je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za
objekte v funkcionalni enoti F1.
Funkcionalna enota F2
Uvoz in izvoz iz funkcionalne enote F2 bo urejen preko
rekonstruiranega obstoječega uvoza iz Korenove ceste, ki se
nahaja med obstoječima parkiriščema in je do sedaj služil za
potrebe Jate Emone.
Ker je predvidena poglobitev terena za 2,7 m, bo uredi‑
tev uvoza za I. etapo urejena preko rampe, kot je razvidno iz
grafičnega prikaza št.:
4.3.a »Prikaz prometne ureditve, idejna višinska regula‑
cija I. etapa«.
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V II. etapi je predvidena rušitev rampe iz I. etape in uredi‑
tev dovoza do manipulacijskih površin preko nove rampe, ki bo
v liniji uvoza iz Korenove ceste. Lokacija rampe je razvidna iz
grafičnega prikaza št.: 4.3.b »Prikaz prometne ureditve, idejna
višinska regulacija II. etapa«.
Za priključevanje Funkcionalne enote F2 na glavno Ko‑
renovo cesto se na podlagi projektnih pogojev Direkcije RS
za ceste izdela PGD/PZI projekt priključka, ter se nanj pridobi
soglasje Direkcije RS za ceste.
Izvedba cestnega priključka z zavijalnimi pasovi na Ko‑
renovo cesto je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za
objekte v funkcionalni enoti F2.
2. Mirujoči promet
V okviru OPPN je potrebno zagotoviti zadostno število
parkirnih mest (PM), kot so določena v grafičnem delu OPPN,
pri čemer je potrebno upoštevati normative v skladu z Odlokom
o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti in‑
vestitor v primeru gradnje na območju Občine Kamnik (Uradni
Iist RS, št. 44/04).
Funkcionalna enota F1
V funkcionalni enoti F1 je predvidena ureditev 42 PM na
vzhodni strani objekta H, in sicer za predvidenih 40 zaposlenih
na območju funkcionalne enote F1. Po odloku o minimalnem
številu parkirnih mest (Uradni list RS, št. 44/04) je potrebno
zagotoviti 1 PM na 3 zaposlene. Po normativu je tako potrebnih
14 PM.
Za objekte o, p in r je namenjeno obstoječe parkirišče
(25 PM).
V II. etapi ob izgradnji objekta L je na prostoru pred objek‑
tom, ki je namenjen za manipulacijo in parkirišča, potrebno
urediti ustrezno število PM za potrebe objekta L v skladu z
odlokom o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni list RS,
št. 44/04).
Funkcionalna enota F2
V I. etapi je predvidena izgradnja 23 PM + 17 PM za po‑
trebe objekta A in B na nivoju ±0,00 m in še 28 PM + 6 PM za
zaposlene v objektu A vzdolž vzhodne dovozne ceste in pred
prizidkoma na nivoju –2,70 m.
Pred nakladalnimi rampami vzdolž severne in južne fa‑
sade v območju manipulativnih površin bo urejenih do 32 PM
za tovorna vozila, ki bodo služila za razkladanje ali nakladanje
in parkiranje.
Po Odloku o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni
list RS, št. 44/04) je potrebno urediti:
Objekt A – skladišče (50 zaposlenih) 1 PM/3 zaposlene
= 17 PM
– poslovni prostori (200 m2 neto) 1 PM/15 m2 = 13 PM
Objekt B – trgovina (1105 m2 neto) 1 PM/30 m2 = 37 PM
– poslovni prostori (45 m2 neto) 1 PM/15 m2 = 3 PM.
Skupaj je po normativu potrebnih 70 PM, v I. etapi pa je
predvidenih max. 74 PM.
V II. etapi je predvidena preureditev uvoza in parkirišča
na nivoju ±0,00 m.
Urejeno bo 90 PM.
Na nivoju –2,7 m bo urejeno še 54 PM za potrebe zapo‑
slenih in 12 PM za tovorna vozila. Pred skladiščnimi objekti
bo tudi vzdolž južne in severne fasade urejeno še 48 PM za
nakladanje ali razkladanje tovornih vozil.
Po Odloku o minimalnem številu parkirnih mest (Uradni
list RS, št. 44/04) je potrebno urediti:
– objekt C+D – skladišče (64 zaposlenih) 1 PM/3 zapo‑
slene = 22 PM
– objekt E – poslovni prostori (750 m2 neto) 1PM/15 m2
= 50 PM
– skupaj je po normativu potrebnih 72 PM.
Po izgradnji II. etape bo tako skupaj urejenih max. 178 PM
za osebna vozila in 12 PM za tovorna vozila, ter 80 PM za
tovorna vozila, ki bodo služila tudi za parkiranje v času nakla‑
danja ali razkladanja tovornega vozila, kar zadošča potrebam
po parkiriščih o Odloku o minimalnem številu parkirnih mest
(Uradni list RS, št. 44/04).
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3. Idejna višinska regulacija
Funkcionalna enota F1
Zunanja ureditev bo prilagojena obstoječemu terenu in
višinskim potekom obodnih cest:
Korenova cesta ob uvozu je na 353,60 m n.v., izhodiščna
kota za nove objekte je +0,00 (+354,50), toleranca ±0,5 m.
Funkcionalna enota F2
Zunanja ureditev je prilagojena obstoječemu terenu in
višinskim kotam ob uvozu:
Korenova cesta ob uvozu je na 355,00 m n.v.
Izhodiščna kota za nove objekte je ±0,00 (+355,10), tole‑
ranca +0,5 m in –3,0 m.
Prometna ureditev in višinska regulacija je razvidna iz
grafičnih prikazov št.:
4.3.a »Prikaz prometne ureditve, idejna višinska regula‑
cija – I. etapa«
4.3.b »Prikaz prometne ureditve, idejna višinska regula‑
cija – II. etapa«.
22. člen
(komunalno in energetsko urejanje)
1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture v ureditvenem območju so:
– novi objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvi‑
deno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastruk‑
turno omrežje, in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno,
elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje. Priključitev
se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih
vodov,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi morajo
praviloma potekati v javnih površinah in površinah v javni rabi,
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost,
– trase komunalnih in energetskih objektov, vodov in
naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem za‑
dostnih medsebojnih odmikov in odmikov do ostalih naravnih
ali grajenih struktur,
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– glede na veliko gostoto komunalnih vodov je na krajših
odsekih možen potek komunalnih vodov v isti trasi samo z ver‑
tikalnim odmikom po pogojih posameznih upravljavcev,
– obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v območju,
je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim
povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov,
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infra‑
strukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih vodov,
– dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
– Možna je namestitev sončnih sprejemnikov na strešinah
in južnih fasadah objektov za pridobivanje obnovljivih virov
energije.
2. Vodovod
Načrtovane objekte je potrebno priključiti na obstoječe in
novo vodovodno omrežje in zagotoviti požarno varnost.
Funkcionalna enota F1
Objekti v funkcionalni enoti F1 in hidrantno omrežje v ob‑
močju bodo priključeni na obstoječi javni vodovod TPE 280x6
preko novega vodovodnega priključka NL DN150 in vodomer‑
nega jaška z vodomernim števcem DN100.
Za obstoječi objekt H ostane vodovodni priključek ne‑
spremenjen.
Nove vodovode je potrebno opremiti s sektorskimi zasuni,
zračniki, blatniki ter z nadtalnimi hidranti, če to ni mogoče pa
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s talnimi hidranti v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih
za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ,
št. 30/91) oziroma z drugimi veljavnimi predpisi.
Zunanji hidranti bodo nameščeni v krožno zanko.
Funkcionalna enota F2
Objekti v funkcionalni enoti F2 in hidrantno omrežje v ob‑
močju bodo priključeni na obstoječi javni vodovod TPE 280x6
preko novega vodovodnega priključka NL DN150 in vodomer‑
nega jaška z vodomernim števcem DN100.
Za funkcionalno enoto je že izveden vodovodni priključek
DN100 in vodomerno mesto, ki v I. etapi ostane za napajanje
objektov (r, p, m).
Na povezovalni vodovodni sistem bodo v I. etapi preko
zasunov izvedeni vodovodni priključki za objekte (A, B), prav
tako bodo puščeni zaključeni odcepi – priključki za II. etapo za
objekte (D, E).
Obstoječi vodovodni priključek DN100 se v II. etapi ukine.
Nove vodovode je potrebno opremiti s sektorskimi zasuni,
zračniki, blatniki ter z nadtalnimi hidranti, če to ni mogoče pa
s talnimi hidranti v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih
za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ,
št. 30/91) oziroma z drugimi veljavnimi predpisi.
Zunanji hidranti bodo nameščeni v krožno zanko.
Pri projektiranju vodovodnega omrežja je potrebno upo‑
števati Idejno zasnovo vodovodnega omrežja za izdelavo
OPPN za območje urejanja B 23 Jata, št. 09 12 07, ki jo je
decembra 2009 izdelala družba I.S.P. d.o.o., iz Kamnika.
3. Kanalizacija
Na obravnavanem območju je obstoječa fekalna kana‑
lizacija DN 250, ki poteka po sredini območja OPPN v smeri
vzhod–zahod.
Padavinske vode s streh se morajo odvajati v ponikanje.
Prav tako je potrebno preko lovilcev odvajati meteorno vodo iz
utrjenih površin v ponikanje.
Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno iz atestiranih
materialov. Pred zasipom novozgrajenih kanalov mora biti iz‑
vršen preizkus vodotesnosti. Kanalizacija mora biti zgrajena v
skladu z geotehničinimi pogoji. Dimenzije kanalov se določi na
podlagi podatkov o obremenitvah v posameznem objektu.
Funkcionalna enota F1
Za potrebe funkcionalne enote F1 se ohrani del zbirnega
kanala DN 250. Sekundarni priključki za posamezne objekte
se izvedejo direktno na zbirni kanal. Izvesti je potrebno tudi
fekalni kanal »1«, za potrebe funkcionalne enote F2 v II. etapi
izgradnje.
Funkcionalna enota F2
V I. etapi se za potrebe objektov A, B in F izvede fekalni
kanal »2«, ki bo preko začasnega črpališča in začasnega ka‑
nala »3« povezan na obstoječi kanal DN 250. Prav tako bodo
v I. etapi objekti fekalni priključki obstoječih objektov (m, p, r)
prevezani na kanal »3«.
V II. etapi, se izvede fekalni kanal »4«, na katerega se
poveže tudi kanal »2« in se potem oba kanala preko nove‑
ga črpališča poveže s kanalom »1«, do obstoječega kanala
DN 250.
Začasni kanal »3« in začasno prečrpališče iz I. etape se
odstrani.
Pri projektiranju kanalizacijskega omrežja je potrebno
upoštevati Idejno zasnovo kanalizacijskega omrežja za izdela‑
vo OPPN za območje urejanja B 23 Jata, št. 103/10‑D, ki jo je
januarja 2010 izdelala družba N‑PROJEKT d.o.o. iz Domžal.
4. Plinovod
Investitor gradnje distribucijskega plinovodnega omrežja
in priključnih plinovodov je sistemski operater Adriaplin d.o.o.
Priključitev na distribucijsko omrežje se izvede skladno
z vsakokrat veljavnimi Sistemskimi obratovalnimi navodili in
s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz
distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko ob‑
močje Občine Kamnik.
Za ogrevanje objektov je predvidena priključitev na obsto‑
ječi javni plinovod ME2‑PE225.
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Funkcionalna enota F1
Predviden je novi plinski priključek PEd63 za potrebe
objekta L. Za ostale objekte v območju funkcionalne enote F1
plinski priključek ni predviden.
Funkcionalna enota F2
Predviden je novi plinski priključek PEd90 za potrebe
objekta A in B v I. etapi. Za potrebe obstoječih objektov (r, p, m)
ostanejo v funkciji obstoječi priključki, ki so povezani na PEd90,
preko zapornega ventila.
Za priključitev objektov C in D v drugi etapi, bo puščen
zablindiran priključek in zaporni ventil na plinovodu PEd90 ob
meji območja OPPN.
Pri projektiranju plinovodnega omrežja je potrebno upo‑
števati Idejno zasnovo plinovodnega omrežja za izdelavo
OPPN, za območje urejanja B 23 Jata, št. 09 12 07, ki jo je
decembra 2009 izdelala družba I.S.P. d.o.o. iz Domžal.
6. Elektroenergetsko omrežje
Funkcionalna enota F1
Napajanje objektov funkcionalne enote F1, je predvideno
iz obstoječe transformatorske postaje (TP) »Podgorje – kuri‑
ce«, preko novih napajalnih nizko napetostnih (NN) kablov. Moč
obstoječe TP zadošča za potrebe F1.
Funkcionalna enota F2
Za območje F2 je v I. etapi predvidena izgradnja nove
TP1, v sklopu gradnje objekta A.
Napajanje TP1 se bo za I. etapo izvedlo iz DV Domžale.
V II. etapi je predvidena izvedba SN podzemnega voda
do TP1, ki poteka skupaj s traso SN podzemnih vodov za PC
Komenda od RTP Kamnik do KJ14 in potem po svoji trasi do
TP1. Po potrebi se bo izvedla tudi izgradnja TP2, v objektu C.
Napajanje TP2, se bo izvedlo od KJ 14 po trasi PC Komenda
do točke KJ 5 in nato do TP 2.
Pri projektiranju elektro omrežja je potrebno upoštevati
idejno rešitev EE napajanje – TP, SN in NN vodi za izdelavo
OPPN, za območje urejanja B 23 Jata, ki jo je novembra 2009
izdelala družba TE BIRO d.o.o. iz Ljubljane.
7. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Objekte se bo priključilo na telekomunikacijsko omrežje, ki
poteka po južnem robu Korenove ceste. Za priklop funkcional‑
ne enote F1 je predviden priključek ob izvozu na javno cesto.
Za funkcionalno enoto F2 je predviden priključek na vzho‑
dni strani uvoza na obstoječe parkirišče.
Vsa komunalna in energetska ureditev je razvidna iz
grafičnega prikaza št:
4.4.a »Prikaz komunalnih vodov in naprav – I. etapa«,
4.4.b »Prikaz komunalna vodov in naprav – II. etapa«.
X. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ
23. člen
(program opremljanja)
Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za gra‑
dnjo v območju B 23 Jata se sprejme po ločenem postopku.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
24. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Investitor in izvajalci morajo med gradnjo zagotoviti pro‑
metno varnost ter kakovost bivalnega okolja, zato morajo:
– organizirati promet tako, da se prometna varnost zaradi
gradnje ne bo poslabšala in da ne bo prihajalo do zastojev na
obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo prek vseh ob‑
stoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter infrastrukturne
vode takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani,
– paziti, da niso prekoračene kritične ravni hrupa, predpi‑
sane za IV. stopnjo varovanja pred hrupom,
– sanirati zaradi gradnje poškodovane objekte ter pripa‑
dajoče ureditve in naprave, kar je pogoj za pridobitev uporab‑
nega dovoljenja,
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– zagotoviti ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim
nadzorom stanja objektov v vplivnem območju,
– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbe‑
nih odpadkov, preden se začnejo izvajati gradbena dela,
– material od izkopa gradbene jame je potrebno deponi‑
rati na trajno deponijo ali uporabiti za nasutje.
25. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
1. Tlorisni gabariti
Pri horizontalnih gabaritih je dopustno odstopanje ±1 m,
vendar objekt ne sme segati izven parcele za gradnjo. Odsto‑
panje navznoter je lahko tudi večje, če je utemeljeno z arhitek‑
turno zasnovo stavb in zunanje ureditve.
Trase transportnih trakov so narisane informativno in se
lahko spreminjajo, glede na tehnologijo v objektih, prav tako se
lahko spreminja število in pozicija silosov, glede na tehnologijo.
2. Vertikalni gabariti
Pri vertikalnih gabaritih je v funkcionalni enoti F1 maksi‑
malna višina +11 m od kote terena (±0,00).
V funkcionalni enoti F2 je maksimalna višina za objekte
A, C, D in F +12 m od kote (±0,00), oziroma +14,7 m od kote
terena okoli objektov.
Za objekta B in E je maksimalna višina +7,0 od kote
terena (±0,00).
3. Prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske
ureditve
Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vo‑
dov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe
in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditve v
soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z njihovimi programi.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO IZVEDBI OPPN
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Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč na območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta B 23 Jata

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 17. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ura‑
dni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunal‑
nega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 14. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10) je Občinski
svet Občine Kamnik na 35. seji dne 23. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta B 23 Jata
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb‑
nih zemljišč za območje OPPN B 23 Jata.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
1. Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
2. Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastruk‑
ture.
3. Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za od‑
mero komunalnega prispevka na območju OPPN B 23 Jata, ki
ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastruktu‑
ro se določajo na podlagi tega odloka.

26. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po izvedbi OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidene ureditve so dopustna re‑
dna in investicijska vzdrževalna dela ter spremembe namemb‑
nosti znotraj obstoječih gabaritov in v skladu z določili OPPN.
Posegi na fasadah so dovoljeni na osnovi celovitih arhi‑
tekturnih načrtov fasad.

IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)

(prenehanje veljavnosti)

(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega
odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občin‑
skem podrobnem prostorskem načrtu B 23 Jata.
(2) Program obravnava dve obračunski območji za vsako
etapo izgradnje, kot sta določeni v OPPN, posebej. Komunalni
prispevek se tudi zaračuna za vsako obračunsko območje
posebej.

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo v delih, ki se
nanašajo na območje tega OPPN, veljati določila Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 52/92, 30/95, 52/98).

PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

28. člen

3. člen

XIII. KONČNE DOLOČBE
27. člen

(vpogled v OPPN)

(infrastruktura)

OPPN je na vpogled na Občini Kamnik in na Upravni
enoti Kamnik.

(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana
infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo oziroma rekon‑
strukcijo ter prispevek za obstoječo infrastrukturo. Upoštevana
je naslednja infrastruktura oziroma posegi v infrastrukturo:
1. prometna infrastruktura,
2. plinovodno omrežje,
3. vodovodno in hidrantno omrežje,
4. fekalna kanalizacija,
5. meteorna kanalizacija,
6. telekomunikacijsko in kabelsko komunikacijsko omrežje,
7. elektroenergetsko omrežje.
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo
iz prejšnjega odstavka, se zavezancem prizna plačilo stroškov
uporabe obstoječih infrastrukturnih omrežij.

29. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2009
Kamnik, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za
izračun komunalnega prispevka je vsota predvidenih stro‑

Infrastruktura
Ceste – priključki na državno cesto
Ceste – urgentni uvoz in izvoz ob meji F1 in F2
Ceste – pasovi za leve zavijalce

Znesek
Komentar
0,00 € Ne bo javna infrastruktura
0,00 € Ne bo javna infrastruktura
0,00 € Neposreden dogovor DRSC in investitorjev, pasovi se
bodo gradili le, če bo naknadna študija pokazala, da je to
potrebno. Občina ne zagotavlja te infrastrukture.
18.000,00 €
36.800,00 €
0,00 € Ni posegov v javno kanalizacijo
0,00 € Neposreden dogovor koncesionarja in investitorjev
0,00 € Neposreden dogovor koncesionarja in investitorjev
20.000,00 € Osvetlitev križišč
0,00 € Neposreden dogovor koncesionarja in investitorjev
3.564,00 € Naročilo Občine Kamnik
1.700,00 € 2% od ocene vrednosti del
891.000,00 € Skladno s Sklepom o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme na območju občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 26/00)
869.000,00 € Skladno s Sklepom o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme na območju občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 26/00)
971.064,00 €
869.000,00 €

Prestavitev avtobusnega postajališča
Vodovod – 2 priključka NL DN 150, podboji
Fekalna in meteorna kanalizacija
Telekomunikacije
Električno omrežne
Javna razsvetljava
Plinovod
Program opremljanja zemljišč za gradnjo
Nadzor
Prispevek za obstoječo infrastrukturo 1. etapa
Prispevek za obstoječo infrastrukturo 2. etapa
SKUPAJ osnova za komunalni prispevek 1. etapa
SKUPAJ osnova za komunalni prispevek 2. etapa

5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma
na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se
obračunske stroške preračuna na merske enote, t. j. na povr‑
šino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino
objektov.
(2) Celotno območje OPPN je razdeljeno na dve obra‑
čunski območji, glede na etapnost izgradnje, predvideno v
OPPN.
Obračunsko
območje
1. etapa

2. etapa

Obseg obračunskega območja
Izgradnja objektov A, B, F, I, J in K (oznake
iz OPPN)
Rušitev obstoječih objektov a, b, c, d, e, f, k,
l, m in n
Izgradnja objektov C, D, E in L
Rušitev obstoječih objektov g, h, i, j, o, p in r
ter objekta F, zgrajenega v 1. etapi

(3) Površine obračunskih območij so naslednje:
Območje
1. ETAPA
Stavbna zemljišča
Neto tlorisne
površine novih
objektov
Neto tlorisne
površine rušenih
objektov

Funkcionalna
enota F1 [m2]

Funkcionalna
enota F2 [m2]

Skupaj

38.630

31.239 69.869

6.747
(I, J, K)

15.598
(A, B, F) 22.345

4.562
(k, l, m, n)

5.370
(a, b, c, d, e, f)

škov izgradnje komunalne infrastrukture iz idejnih zasnov,
stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentaci‑
je ter stroškov nadzora. Vrednost infrastrukture, projektne
dokumentacije in nadzora, kot podlaga za obračun komu‑
nalnega prispevka, je po posameznih vrstah infrastrukture
naslednja:

9.932

Območje
Razlika tlorisne
površine –
I. etapa
2. ETAPA
Stavbna zemljišča
Neto tlorisne
površine novih
objektov
Neto tlorisne
površine rušenih
objektov
Razlika tlorisne
površine –
II. etapa

Funkcionalna
enota F1 [m2]

Funkcionalna
enota F2 [m2]

Skupaj

2.185

10.228 12.413

0 (upoštevana
že v 1. etapi)

36.111 36.111

6.062
(L)
0

15.559
(C, D, E) 21.621
7.633
(F, g, h, i, j, o,
p, r) 7.633

6.062

7.962 13.988

(4) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek
obračuna v celoti.
(5) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega ze‑
mljišča (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) je nasle‑
dnja:
Za prvo obračunsko območje (1. etapa):
Cena na enoto
Cpi1 [€/m2 stavbnih zemljišč]
Cti1 [€/m2 neto tloris. površ. objekta]

€/m2
13,90
78,23

Za drugo obračunsko območje (2. etapa):
Cena na enoto
Cpi1 [€/m2 stavbnih zemljišč]
Cti1 [€/m2 neto tloris. površ. objekta]

€/m2
24,06
62,12
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(6) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z
11. členom tega odloka se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz zgor‑
njih tabel, faktorja deleža parcele in neto tlorisne površine Dpi
in Dti sta 0,6 in 0,4 (Dpi + Dti = 1).
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 6. 2010.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Izgradnja infrastrukture je predvidena v naslednjih ter‑
minih:
Infrastruktura
Rok izgradnje
1. etapa
31. 12. 2012
2. etapa
(vsa infrastruktura je zgrajena že v 1. etapi)

Št.

8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investi‑
tor, ki bo na območju OPPN gradil objekte.
OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemlji‑
šče znotraj obravnavanega območja po izgradnji infrastrukture
iz 3. člena tega odloka.
IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri za vsako novo
gradnjo stavbe na območju OPPN, rekonstrukcijo ali gradnjo
po rušenju obstoječega objekta.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino načrtovanih in obstoječih stavb.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in
druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izra‑
čuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta
arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji
formuli:
KP = (Dpi * Cpi * površina parcele + Dti * Cti * neto tlorisna
površina * Kdej) * i
pri čemer je:
KP komunalni prispevek
Cpi cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
Cti cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
stavbe
Dpi delež površine parcele pri izračunu
Dti delež neto tlorisne površine pri izračunu
Kdej faktor dejavnosti
i
povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbor‑
nice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(4) Faktorji Cpi, Cti, Dpi in Dti so določeni v 5. členu tega
odloka, Kdej pa v 12. členu tega odloka.
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(5) V primeru, da se spreminja neto tlorisna površina
objekta, zaradi gradnje objekta rušijo obstoječi objekti ali spre‑
minja namembnost obstoječih objektov, se komunalni prispevek
izračuna tako, da se od izračunanega komunalnega prispevka
za nove stavbe odšteje prispevek, ki bi bil zaračunan za obsto‑
ječe stavbe. V primeru, da je razlika negativna, se komunalni
prispevek ne plača.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(faktorji dejavnosti)
(1) Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste
objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin
objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračuna‑
nem komunalnem prispevku: 1
Vrsta objekta1

ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
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121
122
123
124
125
125
126
1271
1271

Faktor
(Kdej)
Gostinske stavbe
1,3
Upravne in pisarniške stavbe
1,0
Trgovske in druge stavbe za storitve‑ 1,0
ne dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izva‑
1,0
janje elektronskih komunikacij
Industrijske stavbe in skladišča
1,0
Nadstreški pri industrijskih stavbah
0,7
in skladiščih
Stavbe splošnega družbenega
0,9
pomena
Nestanovanjske kmetijske stavbe
1,0
Nadstreški pri nestanovanjskih kme‑
0,7
tijskih stavbah
Dejavnost

13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje za:
– gasilske domove in
– za stavbe, ki se gradijo za lastne potrebe Občine Ka‑
mnik in se financirajo iz občinskega proračuna.
POSTOPEK ODMERE
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občin‑
ska uprava na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komu‑
nalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja ali ko od upravne enote v zavezanče‑
vem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v
30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z dolo‑
čitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem
prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
(1) Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju
priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi re‑
šitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema
pa stroškov izvedbe samih priključkov.
(2) Občina investitorju proti plačilu komunalnega prispev‑
ka zagotavlja možnost priključitve na vso komunalno infrastruk‑
turo v rokih iz 7. člena tega odloka.
1 Objekti so opredeljeni skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena (Uradni list RS, št. 33/03)
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16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega
proračuna.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
(1) Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na Občini Kamnik.
(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka,
se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-0053/2010
Kamnik, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Gostinec mora k vlogi za obratovanje v rednem obratoval‑
nem času priložiti:
– izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES), iz katere‑
ga je razvidno, da je gostinec registriran za opravljanje gostinske
dejavnosti oziroma izjavo, da dovoljuje pristojnemu organu lokal‑
ne skupnosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
3. člen
Gostinski obrati in kmetije, ki gostom nudijo le jedi in pijače in
se nahajajo v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju, kjer
je z veljavnimi prostorskimi akti Občine Kamnik dopustna stano‑
vanjska gradnja, smejo obratovati le med 6.00 in 22.00 uro.
Na območjih, ki so z veljavnimi prostorskimi akti Občine Ka‑
mnik opredeljena kot območja, v katerih ni dopustna stanovanjska
gradnja, se za določitev rednega obratovalnega časa upoštevajo
določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska de‑
javnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
4. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti na predlog gostinca
potrdi vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času,
kolikor je potrditev vloge utemeljena ter je v skladu z veljavno
zakonodajo in določili tega pravilnika. V nasprotnem primeru
vlogo zavrne z odločbo.
Nepopolno vlogo pristojni organ lokalne skupnosti zavrže
s sklepom.
PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS

2882.

Pravilnik o merilih in pogojih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Kamnik

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS,
št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 4. člena Pravilnika
o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 14. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski
svet Občine Kamnik na 35. seji dne 23. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o merilih in pogojih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za določitev obratoval‑
nega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija).
Vlogo za obratovanje v rednem ali podaljšanem obrato‑
valnem času vloži gostinec oziroma kmet, ki opravlja gostinsko
dejavnost na kmetiji (v nadaljevanju: gostinec).
REDNI OBRATOVALNI ČAS
2. člen
Gostinec vloži vlogo za obratovanje v rednem obratoval‑
nem času gostinskega obrata ali kmetije, samostojno v skladu
s svojimi poslovnimi interesi, veljavno zakonodajo in ob upošte‑
vanju določb tega pravilnika.
Gostinec vloži vlogo za obratovanje v rednem obratoval‑
nem času 15 dni pred začetkom obratovanja ali spremembo
obratovalnega časa.
Če v okviru gostinskega obrata ali kmetije deluje več enot,
ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec vložiti
vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času za vsako
enoto posebej.

5. člen
Za podaljšan obratovalni čas se šteje obratovanje izven
rednega obratovalnega časa, določenega v Pravilniku o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99,
107/00, 30/06 in 93/07).
6. člen
Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obra‑
tovalnem času gostinskega obrata ali kmetije v skladu s svojimi
poslovnimi interesi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju do‑
ločb tega pravilnika.
Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obrato‑
valnem času 15 dni pred:
– prenehanjem veljavnosti izdane odločbe za obratovanje
v podaljšanem obratovalnem času,
– začetkom obratovanja ali
– spremembo obratovalnega časa.
Če v okviru gostinskega obrata ali kmetije deluje več enot,
ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec vložiti
vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za
vsako enoto posebej.
Gostinec mora k vlogi za obratovanje v podaljšanem obra‑
tovalnem času priložiti:
– izpis iz sodnega/poslovnega registra (AJPES), iz katere‑
ga je razvidno, da je gostinec registriran za opravljanje gostinske
dejavnosti oziroma izjavo, da dovoljuje pristojnemu organu lokal‑
ne skupnosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc;
– soglasje večine (75%) neposrednih uporabnikov stano‑
vanjskih enot (lastnikov oziroma najemnikov), če se gostinski
obrat nahaja v večstanovanjski stavbi. V primeru, če se gostinski
obrat nahaja v eno‑ ali dvostanovanjski stavbi je potrebno so‑
glasje vseh neposrednih uporabnikov stanovanjskih enot.
Soglasje ne sme biti starejše od 30 dni.
V primeru, da je soglasje negativno ali z utemeljenimi
zadržki, pristojni organ lokalne skupnosti vlogo za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času zavrne.
7. člen
Na območjih, na katerih je v skladu z veljavnimi prostorskimi
akti Občine Kamnik dopustna stanovanjska gradnja, se lahko
odobri podaljšan obratovalni čas, če so za obratovanje v tem času
izpolnjeni vsi pogoji in merila iz tega pravilnika. V nasprotnem pri‑
meru pristojni organ lokalne skupnosti predlagani obratovalni čas
ustrezno skrajša ali pa vlogo za izdajo soglasja zavrne.
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Pristojni organ lokalne skupnosti zavrne potrditev vloge za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, če na osnovi po‑
ročil policije oziroma inšpekcijskih in nadzornih organov ugotovi,
da je gostinec več kot trikrat v zadnjih šestih mesecih kršil dolo‑
čila zakona v zvezi s poslovanjem v določenem obratovalnem
času ali kršil javni red in mir.
Pristojni organ lokalne skupnosti lahko izda soglasje za
podaljšan obratovalni čas, in sicer za:
– gostinske obrate, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne
enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nasta‑
nitvijo med 0.00 in 24.00 uro;
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do
24.00 ure, oziroma do 03.00 ure naslednjega dne, če se nahajajo
na območju, kjer z veljavnimi prostorskimi akti Občine Kamnik ni
dopustna stanovanjska gradnja;
– slaščičarne, okrepčevalnice, bare, bistroje, vinotoče in
osmice do 23.00 ure, oziroma do 02.00 ure naslednjega dne,
če se nahajajo na območju, kjer z veljavnimi prostorskimi akti
Občine Kamnik ni dopustna stanovanjska gradnja;
– gostinske obrate v stanovanjskih stavbah do 23.00  ure.
Pristojni organ lokalne skupnosti lahko gostinskim obratom
in kmetijam ob petkih in sobotah med letom ter vsak dan v ob‑
dobju med 1. 5. in 30. 9. izda soglasje za podaljšan obratovalni
čas za 1 uro dlje, kot je določeno v prejšnjem odstavku, razen
gostinskim obratom v večstanovanjskih stavbah. Gostinskim
obratom v eno‑ in dvostanovanjski stavbi se lahko izda soglasje
pod pogojem, da neposredni uporabniki stanovanjskih enot s
tem soglašajo.
8. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti potrdi vlogo za obratova‑
nje v podaljšanem obratovalnem času za obdobje enega leta.
Pristojni organ lokalne skupnosti lahko izdajo soglasja za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času veže na krajše
časovno obdobje ob predhodni izpolnitvi določenih pogojev.
Kolikor pristojni organ lokalne skupnosti oceni, da je za
obratovanje v podaljšanem času potrebno dodatno zagotoviti
ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija sve‑
tlobe, dostop do lokala in drugo), se soglasje za obratovanje v
podaljšanem času ne izda do izpolnitve pogojev, ne glede na
določbe ostalih členov tega pravilnika.
Pristojni organ lokalne skupnosti podaljšani obratovalni
čas gostinskega obrata ali kmetije prekliče:
– če ugotovi, da je gostinec več kot trikrat v zadnjih šestih
mesecih kršil določila zakona v zvezi s poslovanjem v določe‑
nem obratovalnem času,
– če je zaradi obratovanja gostinskega obrata ali kmetije
v podaljšanem obratovalnem času gostinec več kot trikrat v
zadnjih šestih mesecih kršil javni red in mir.
V odločbi o preklicu soglasja o podaljšanem obratoval‑
nem času pristojni organ lokalne skupnosti določi ustrezno
spremenjen obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne zadrži
izvršitve odločbe.
Gostinec za gostinski obrat ali kmetijo, za katero je bila
izdana odločba o preklicu podaljšanega obratovalnega časa,
eno leto od izdaje omenjene odločbe ne more pridobiti potrjene
vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
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11. člen
Gostinec sme, ne glede na že izdano potrjeno vlogo o
delovanju v rednem ali podaljšanem obratovalnem času, obča‑
sno obratovati dlje, in sicer ob raznih prireditvah (koncerti, plesi,
revije, veselice, poroke, zaključki ob koncu leta in podobno). Ta
podaljšanja obratovalnega časa se lahko odobrijo le za gostin‑
ske obrate in kmetije v katerih v zadnjih šestih mesecih ni bilo
kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, ugotovljenih
s strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih
pristojnih organov.
Gostinec vloži vlogo za enkratno podaljšanje obratovalne‑
ga časa na obrazcu, določenem v Prilogi 1, ki je sestavni del tega
pravilnika najmanj tri delovne dni pred načrtovano prireditvijo.
12. člen
Pogoj za pridobitev soglasja za enkratno podaljšanje obra‑
tovalnega časa je veljavno soglasje za obratovanje v rednem ali
podaljšanem obratovalnem času, potrjeno s strani pristojnega
organa lokalne skupnosti.
Enkratno podaljšanje obratovalnega časa se dovoli:
– za restavracije, gostilne, kavarne in kmetije do 05.00 ure
naslednjega dne,
– za slaščičarne, okrepčevalnice, bare, bistroje, vinotoče in
osmice pa do 02.00 ure naslednjega dne, oziroma do 05.00 ure
naslednjega dne, če se nahajajo na območju, kjer z veljavnimi pro‑
storskimi akti Občine Kamnik ni dopustna stanovanjska gradnja;
– za gostinske obrate, ki so v eno‑ ali dvostanovanjskih
stavbah se enkratno podaljšanje dovoli do 02.00 ure;
– za gostinske obrate v večstanovanjskih stavbah se
enkratno podaljšanje dovoli do 24.00 ure.
13. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti lahko posameznemu
gostinskemu obratu ali kmetiji izda do dvanajst soglasij za
enkratno podaljšanje obratovalnega časa v enem letu, gostilni
in restavraciji pa do dvajset soglasij. Soglasje se lahko nanaša
tudi na več priložnosti hkrati, vendar ne več kot štiri v enem
mesecu oziroma v roku 30 dni.
14. člen
V času tradicionalnih lokalnih prireditev (npr. Dnevi naro‑
dnih noš, Srednjeveški dnevi, Kamfest in druge) lahko gostinski
obrati na območju, kjer potekajo prireditve obratujejo do ure, ki
je določena kot čas trajanja prireditve v odločbi, s katero uprav‑
na enota dovoli javno prireditev oziroma v priglasitvi prireditve
na policijski postaji.
Gostinec lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem
času, če za to pridobi pisno soglasje občinske uprave. Izdano
soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v
času tradicionalnih lokalnih prireditev se ne vključuje v število
izdanih soglasij, določenih v 13. členu tega pravilnika.
Gostinec vloži vlogo za podaljšanje obratovalnega časa
ob tradicionalnih lokalnih prireditvah na obrazcu, določenem v
Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika najmanj tri delovne
dni pred načrtovano prireditvijo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
9. člen
Gostinec lahko občasno obratuje tudi dlje od potrjenega
obratovalnega časa, in sicer:
– brez soglasja pristojnega organa lokalne skupnosti,
– s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti.
10. člen
Gostinec lahko brez soglasja pristojnega organa lokalne
skupnosti obratuje dlje kot traja obratovalni čas na dan pred pra‑
zniki in dela prostimi dnevi, določenimi z zakonom, ter ob pusto‑
vanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih
pa le ob soglasju pristojnega organa lokalne skupnosti.
V skladu s prejšnjim odstavkom sme gostinski obrat ali
kmetija obratovati do ure, ki je določena v drugem odstavku
12. člena tega pravilnika.

15. člen
V primerih, ko jih ta pravilnik ne vsebuje, se uporabljajo
določbe Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 321-17/2008-3/4
Kamnik, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Priloga
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Priloga 1

OBČINA KAMNIK, Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance
Glavni trg 24, 1240 KAMNIK
tel.: 01- 8318 100, fax: 01- 8318 145
VLAGATELJ:
naziv:……………………………………………………………………………………...............…..……..........
naslov: ………………………………………………………………………….…………………......................
pošta…………………………………. telefon….................................. e-pošta………………………………

ZADEVA: Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega
obrata ali kmetije

V skladu z določbo 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 11.
člena Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 53/10) vlagam enkratno
spremembo delovnega časa gostinskega obrata

naziv…………………………………………………………… ………………………………………
naslov……………………………………………………………………………………………………
Identifikacijska (matična) številka gostinskega obrata…………………………………………….

dne……………………………… od ……………… do …………… ure

Sprememba delovnega časa bo zaradi ……………………………………………………………………

Datum:.....................................

Podpis in žig vlagatelja:
………………………………..

Po zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso:

•

14,18 EUR

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 2

OBČINA KAMNIK, Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance
Glavni trg 24, 1240 KAMNIK
tel.: 01- 8318 100, fax: 01- 8318 145

VLAGATELJ:
naziv:……………………………………………………………………………………...............…..……..........
naslov: ………………………………………………………………………….…………………......................
pošta…………………………………. telefon….................................. e-pošta………………………………

ZADEVA: Vloga za spremembo obratovalnega časa gostinskega obrata ob
prireditvi
V skladu z določbo 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 14.
člena Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 53/10) vlagam spremembo
delovnega časa gostinskega obrata

naziv…………………………………………………………… ………………………………………
naslov……………………………………………………………………………………………………
Identifikacijska (matična) številka gostinskega obrata…………………………………………….

Sprememba delovnega časa bo zaradi prireditve……………………………………………………, ki
bo potekala v/na………………………………………………………………………………………………….
od ……………do………………, med ………………………….uro.

Datum:.....................................

Po zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso:

•

14,18 EUR

Podpis in žig vlagatelja:
………………………………..
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Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta območja
Či 2 – centralne dejavnosti v Čirčah

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/7 in 108/09) in 44. člena Statuta Mestne
Občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine
Kranj dne 23. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta območja Či 2 –
centralne dejavnosti v Čirčah
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne obči‑
ne Kranj je bilo, v okviru analize območij, ki so primerna za
nadaljnji razvoj, vključeno tudi ureditveno območje centralnih
dejavnosti v Čirčah z oznako Či 2. S sprejemom Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine
Kranj – dopolnitev 2009 (Uradni list RS, št. 33/10 z dne 23. april
2010), (v nadaljevanju: spremembe plana – dopolnitev 2009)
je bila dana tako vsebinska kot tudi formalna možnost pričetka
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja
Či 2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (v nadaljevanju: OPPN).
Območje, ki z izravnavo jugovzhodnega roba prostorsko
zaokrožuje obstoječo poselitev, predstavlja enega izmed vsto‑
pnih fokusov v mesto in ima kot takšno markantno pozicijo.
Potrebe naselja in širšega okolja po zagotovitvi zadostnih
površin za deficitarne storitvene, servisne poslovno trgovske,
oskrbne in ostale centralne dejavnosti, vključujoč tudi kmetij‑
ske dejavnosti in nanje navezujoče spremljajoče dejavnosti,
vse s poudarkom na dejavnostih, ki prinašajo visoko dodano
vrednost je s primerno organizacijo izrabe prostora možno in
smiselno realizirati na obravnavanem območju.
To so tudi bistveni razlogi, ki skupaj s pobudami lastnikov
in uporabnikov tega prostora osmišljajo pripravo OPPN.
2. Območje OPPN
Meja območja OPPN je določena v spremembah plana
– dopolnitev 2009. Območje se nahaja neposredno ob jugo‑
vzhodnem vstopu v mesto Kranj, vzhodno od križišča vzhodne
mestne obvoznice in Smledniške ceste in je s treh strani obkro‑
ženo z obstoječimi stavbnimi zemljišči. Površina novih stavbnih
zemljišč znaša 4,7477 ha. V območje OPPN bodo vključene
še površine, ki so potrebne za izvedbo in rabo načrtovanih
prostorskih ureditev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev načrtovalec izdela
na podlagi analize stanja in prostorskih potreb uporabnikov
tega prostora, strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja
prostora (v nadaljevanju: NUP) ter ob upoštevanju sprejete
Programske zasnove K – centralne dejavnosti v Čirčah.
4. Postopki in roki priprave posameznih faz
Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/7 in 108/09).
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki njegove pri‑
prave:
– objava sklepa o pripravi OPPN – junij 2010,
– izdelava osnutka OPPN v roku 30 dni od objave sklepa,
– pridobitev smernic NUP 30 dni po prejemu osnutka,
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN 30 dni po prido‑
bitvi smernic oziroma 10 dni po pridobitvi potrebnih strokovnih
podlog, v primeru, da bo potrebno izvesti postopek celovite pre‑
soje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO) se za dopolnjen
osnutek izdela okoljsko poročilo,

Uradni list Republike Slovenije
– javna razgrnitev 30 dni, med javno razgrnitvijo se izvede
javna obravnava, v primeru izvedbe CPVO se sočasno razgrne
in obravnava tudi okoljsko poročilo,
– prva obravnava odloka na Svetu Mestne občine Kranj
med ali po javni razgrnitvi,
– priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne raz‑
grnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s
stališči do pripomb 20 dni po javni razgrnitvi,
– priprava predloga OPPN 20 dni po sprejetju stališč do
pripomb,
– pridobitev mnenj NUP k predlogu OPPN 30 dni po
prejemu predloga,
– sprejem usklajenega predloga odloka OPPN (druga
obravnava) na Svetu Mestne občine Kranj 20 po pridobitvi
pozitivnih mnenj NUP,
– objava odloka v Uradnem listu RS po sprejemu na Sve‑
tu Mestne občine Kranj.
Okvirni predvideni roki se v primeru izvedbe CPVO, zah‑
tev in pogojev ter usklajevanja z NUP in drugimi udeleženci
lahko spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
NUP so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci
javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postop‑
ku priprave OPPN in so določeni s tem sklepom.
Mestna občina Kranj osnutek OPPN pošlje NUP ter jih
pozove, da ji v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice.
V smernicah NUP za obravnavano območje, konkretizirajo
določbe predpisov s svojega delovnega področja. Ministrstvo
za okolje in prostor v istem roku občini sporoči, ali je za OPPN
potrebno izvesti CPVO.
Če NUP v predpisanem roku ne dajo smernic, se šteje,
da smernic nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati
vse zahteve, ki jih za načrtovanje prostorske ureditve določalo
veljavni predpisi.
Na poziv občine NUP v 30 dneh od prejema vloge dajo
mnenje k predlogu OPPN. Če NUP v predpisanem roku ne pre‑
dložijo mnenja, občina brez teh mnenj, nadaljuje s postopkom
oziroma s sprejemom dokumenta.
NUP, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredo‑
vanjem smernic, strokovnih podlog in mnenj, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne za‑
deve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Do‑
nave, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5,
4000 Kranj;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
PC Planina 3, 4000 Kranj;
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava
Kranj, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
8. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno
letalstvo,Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
9. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., PE Vodovod,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
10. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., PE Kanaliza‑
cija in ČN, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
11. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne
energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
12. Telekom Slovenije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 13,
4000 Kranj;
13. Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade
11, 1000 Ljubljana;
14. Domplan, d.d., PE Energetika, Bleiweisova 14, 4000
Kranj;
15. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
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Št.

Drugi nosilci urejanja prostora, organi in organizacije, za
katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve pose‑
gajo v njihovo delovno področje.
6. Obveznosti s financiranjem
Stroške izdelave OPPN nosi pobudnik izdelave oziroma
lastniki zemljišč v območju. Postopek sprejema vodi občinska
uprava Mestne občine Kranj.
7. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem
glasilu.
Št. 351-345/2010-1-48/02
Kranj, dne 23. junija 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

KRIŽEVCI
2884.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Križevci za leto 2009

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 127/00 in 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta Obči‑
ne Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski
svet Občine Križevci na 27. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci
za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Križevci za leto 2009.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Ob‑
čine Križevci po zaključnem računu za leto 2009 znašajo:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premož.
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premož.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

V EUR
2.949.218
2.202.731
1.946.492
1.840.620
27.657
78.215
256.239
91.596
2.823
1.034
1.776
159.010
52. 864
25.620
27.244
0
0
0
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TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofin. instit.
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.
iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za soc. varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investi. transf. prav. in fiz. osebam,
ki niso prorač. uporab.
432 Investic. transf. proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.)
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
51
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII)
X.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stran

7929

693.623
325.272
368.351
2.711.106
422.153
108.412
16.641
285.802
10.298
1.000
976.120
500
699.600
84.015
192.005
1.105.286
1.105.286
207.547
0
114.344
93.203
–238.112

18.140
18‑140

18.140

–18.140
0
0
0
37.459
37.459
37.459
182.513
–37.459
–238.112
613.099

7930 /

Stran

Št.
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3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna Občine Križevci za leto 2009, v višini 182.512,73 EUR,
se prenese v proračun Občine Križevci za leto 2010.
4. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega
računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01,
10/06 in 8/07).
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-27/2010-180
Križevci, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

2885.

Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Križevci

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
79/09), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04,
17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter sklepa in odločbe US (Uradni
list RS, št. 28/06, 66/06 ter 112/06, 108/09), 3., 7. in 35. čle‑
na Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98, 127/06), 143. člena Zakona o javno‑zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), 6. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS,
št. 74/02, 52/04), 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci
na 27. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Križevci

Uradni list Republike Slovenije
2886.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
79/09), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04,
17/06, 20/06, 49/06, 33/07) ter sklepe in odločbi US (Uradni list
RS, št. 28/06, 66/06 ter 112/06, 108/09) 3., 7. in 35. člena Za‑
kona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 ter 127/06), 143. člena Zakona o javno‑zasebnem par‑
tnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o nalogah, ki se
izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 107/07 in 33/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04),
12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,
17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 27. redni seji
dne 22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode
na območju Občine Križevci
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavin‑
ske odpadne vode na območju Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 18/10) se 3. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občina Križevci zagotavlja javno službo na celotnem
območju Občine Križevci v obliki javnega podjetja, s katerim
občina sklene pogodbo o izvajanju javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske vode.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-27/2010-179
Križevci, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kri‑
ževci (Uradni list RS, št. 18/10) se spremeni štirinajsta alineja
2. člena tako, da se po novem glasi:
»– izvajalec je javno podjetje, ki zagotavlja javno službo
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Križevci;«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se po novem

glasi:

»Občina Križevci zagotavlja javno službo na celotnem
območju Občine Križevci v obliki javnega podjetja, s katerim
občina sklene pogodbo o izvajanju javne službe oskrbe s pitno
vodo.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-27/2010-178
Križevci, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju Občine Križevci

LJUBLJANA
2887.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS,
št. 31/10) objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:

Uradni list Republike Slovenije

Tarifna skupina

Št.

Enota

Cena brez DDV
na enoto

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MWh
– za obračun tople potrošne vode po
EUR/m3
vodomeru
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obra‑ EUR/MW/leto
čun po vodomeru
NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
EUR/MWh
– za obračun tople potrošne vode po
EUR/m3
vodomeru
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obra‑ EUR/MW/leto
čun po vodomeru

44,2229
2,9542
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Dodatek za poveča‑
nje energetske
učinkovitosti
na enoto *

0,5000
0,0300

7.524,0085

49,2359
3,2865

8.709,3515

20% DDV

Stran

7931

Končna cena
z DDV na enoto

8,9446
0,5968

53,6675
3,5810

1.504,8017

9.028,8102

9,9472
0,6633

59,6831
3,9798

1.741,8703

10.451,2218

0,5000
0,0300

* Od 1. februarja 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09)
na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 45/10.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 28. junija 2010
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

MEDVODE
2888.

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

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 25. člena Statuta Ob‑
čine Medvode – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 29/06) je Občinski svet Občine Medvode na 25. seji dne
22. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Medvode
1.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stro‑
škov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode.
2.
Stroški volilne kampanje za občinski svet ne smejo prese‑
či 0,40 eur na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči
0,25 eur na posameznega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kam‑
panje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko po‑
večajo še za 0,15 eur na posameznega volilnega upravičenca
v občini.

3.
Organizatorji volilne kampanje, 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 sredstev ne sme preseči zne‑
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada pravica
do povračila dela stroškov tudi tistemu organizatorju volilne
kampanje, čigar lista kandidatov je dobila najmanj 6% glasov
od skupnega števila oddanih glasov v volilni enoti.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravi‑
čeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, za katere je
glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičen‑
cev, ki so glasovali, in sicer 0,12 eur na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasova‑
nja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena
do povrnitve stroškov v višini 0,12 eur na dobljeni glas v dru‑
gem krogu glasovanja.
5.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stro‑
ški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v
30 dneh po predložitvi poročila občinskemu svetu in Račun‑
skemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
7.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o delni
povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 69/98, 76/02) in Sklep župana o
revaloriziranih zneskih iz Sklepa o delni povrnitvi stroškov volil‑
ne kampanje za lokalne volitve v Občini Medvode, št. 006‑2/06,
z dne 7. 7. 2006.
Št. 041-1/2010-9
Medvode, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

Stran

7932 /
2889.

Št.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občina Medvode (Uradni list
RS, št. 26/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 25. seji dne 22. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Zemljišče parc. št. 1049/7, dvorišče, v izmeri 38 m², k.o.
Spodnje Pirniče, vpisano v zemljiškoknjižnem vložku 1207 kot
javno dobro, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen
zemljiškoknjižni vložek, pri katerem se vknjiži lastninska pravi‑
ca za Občino Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-31/2010
Medvode, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

NOVA GORICA
2890.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kozara Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 41. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) so Mestni svet Me‑
stne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni
list RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 18. marca 2010, Občinski
svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda
(Uradno glasilo, št. 4/2006) na seji dne 1. junija 2010, Občinski
svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine
Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/2003
in 17/07 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) na seji dne
15. aprila 2010, Občinski svet Občine Miren ‑ Kostanjevica na
podlagi 17. člena Statuta Občine Miren ‑ Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 112/07) na seji dne 26. maja 2010, Občinski svet
Občine Renče ‑ Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine
Renče ‑ Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) na seji dne
15. aprila 2010, Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na
podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni
list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) na seji dne 1. aprila
2010 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kozara Nova Gorica
1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno
glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08) (v nadalje‑
vanju: odlok) se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»Zavod upravlja 11 članski svet zavoda, ki ga sesta‑
vljajo:
– 3 predstavniki občin ustanoviteljic,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
Besedilo tretjega odstavka 11. člena odloka se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci, ki poučujejo v prilagojenem programu
z nižjim izobrazbenim standardom (od 1. do 6. razreda),
– strokovni delavci, ki poučujejo v prilagojenem programu
z nižjim izobrazbenim standardom (od 7. do 9. razreda),
– strokovni delavci, ki poučujejo v posebnem programu
vzgoje in izobraževanja,
– strokovni delavci v mobilno specialno pedagoški službi
in drugi strokovni delavci (učitelj v oddelkih podaljšanega biva‑
nja, knjižničar, svetovalni delavec, logoped …),
– administrativno‑računovodski in tehnični delavci.«
2. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v ena‑
kem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2007-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.
Št. 0141‑04/2010‑03
Brda, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 0144‑0001/2010‑2
Kanal ob Soči, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.
Št. 007‑0005/2010‑3
Miren, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701‑22/2010‑1
Renče, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101‑2/2010‑33
Šempeter, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2891.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 41. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09) so Mestni svet Me‑
stne občine Nova Gorica na podlagi 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni
list RS, št. 38/05, 24/06) na seji dne 18. marca 2010, Občinski
svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda
(Uradno glasilo, št. 4/2006) na seji dne 1. junija 2010, Občinski
svet Občine Kanal ob Soči na podlagi 16. člena Statuta Občine
Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/2003
in 17/07 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) na seji dne
15. aprila 2010, Občinski svet Občine Miren ‑ Kostanjevica na
podlagi 17. člena Statuta Občine Miren ‑ Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 112/07) na seji dne 26. maja 2010, Občinski svet
Občine Renče ‑Vogrsko na podlagi 18. člena Statuta Občine
Renče ‑ Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) na seji dne
15. aprila 2010, Občinski svet Občine Šempeter ‑ Vrtojba na
podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter ‑ Vrtojba (Uradni
list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) na seji dne 1. aprila
2010 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Nova Gorica
1. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo,
št. 11/97, Uradni list RS, št. 100/06, 83/08) (v nadaljevanju:
odlok) se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zaposleni na tajnih in neposrednih volitvah izvolijo v svet
zavoda 5 predstavnikov:
– enega predstavnika upravno‑administrativni oziroma
tehnični delavci zavoda,
– enega predstavnika strokovni delavci podružnične
šole,
– tri predstavnike strokovni delavci matične šole.«
2. člen
Ta odlok objavi Mestna občina Nova Gorica, ko ga v ena‑
kem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice.
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.
Št. 0141‑03/2010‑03
Brda, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 0144‑0001/2010‑1
Kanal ob Soči, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

Št.
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Stran

7933

Št. 007‑0006/2010‑3
Miren, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701‑23/2010‑1
Renče, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 01101‑2/2010‑32
Šempeter, dne 1. aprila 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

NOVO MESTO
2892.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Bršljin
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Bršljin (Uradni list RS, št. 75/08) se v
tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet« na‑
domesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Stran

7934 /
2893.

Št.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Brusnice

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Brusnice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Brusnice (Uradni list RS, št. 75/08) se
v tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet«
nadomesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
Drugi stavek tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Štiri predstavnike delavcev zavoda se izvoli iz‑
med delavcev osnovne šole, enega pa izmed delavcev enote
vrtca.«
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Center
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Center (Uradni list RS, št. 75/08) se v
tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet« na‑
domesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
Drugi stavek tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Štiri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed
delavcev matične osnovne šole, enega pa izmed delavcev
podružnice šole.«
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010

3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2894.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financira‑
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Ob‑
činski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6.
2010 sprejel

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2895.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financira‑
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Ob‑
činski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalne‑
ga zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja (Uradni list RS,
št. 75/08) se v tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda
»devet« nadomesti z besedo »enajst«.

Uradni list Republike Slovenije
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.

Št.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2896.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Drska
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Drska (Uradni list RS, št. 75/08) se v
tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet« na‑
domesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.

Stran

7935

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.

53 / 2. 7. 2010 /

2897.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Grm
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Grm (Uradni list RS, št. 75/08) se v
tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet« na‑
domesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.

2898.

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

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

Stran

7936 /

Št.

53 / 2. 7. 2010

U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financira‑
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne ob‑
čine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Otočec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Otočec (Uradni list RS, št. 75/08) se v
tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet« na‑
domesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2899.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financira‑
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07– UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Ob‑
činski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet« na‑
domesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
Drugi stavek tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Tri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed de‑
lavcev matične osnovne šole, enega izmed delavcev iz obeh
podružnic in enega izmed delavcev enote vrtca.«
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2900.

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

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmihel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stopiče

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmihel (Uradni list RS, št. 75/08) se v
tretjem stavku prvega odstavka 8. člena beseda »devet« na‑
domesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
Drugi stavek tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako,
da se glasi: »Štiri predstavnike delavcev zavoda se izvoli izmed
delavcev matične osnovne šole, enega pa izmed delavcev
podružnice šole.«

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stopiče (Uradni list RS, št. 75/08) se v

2. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.

Uradni list Republike Slovenije
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.

Št.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2901.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo
mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financira‑
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Ob‑
činski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Marjana Kozine
Novo mesto
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 75/08) se v 5. členu doda nova alineja, ki se glasi:
– »P/85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobra‑
ževanje«.
2. člen
V tretjem stavku prvega odstavka 8. člena se beseda
»devet« nadomesti z besedo »enajst«.
V drugi alineji prvega odstavka 8. člena se besedi »trije
predstavniki « nadomestita z besedama »pet predstavnikov«.
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 11. člena tako, da se za bese‑
do ravnatelja doda besede »in pomočnika ravnatelja«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
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2902.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo
mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financira‑
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Ob‑
činski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vzgojno-varstvena organizacija
Novo mesto
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno‑varstvenega
zavoda Vzgojno‑varstvena organizacija Novo mesto (Uradni
list RS, št. 92/02, 21/03 in 118/08) se v 10. členu spremeni prvi
odstavek tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije pred‑
stavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in
trije predstavniki staršev.«
Četrti odstavek 10. člena se črta.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku doda nova 8. točka, ki
se glasi:
»8. Vzgojno‑varstvena družina Luzar, Drejčetova pot 8,
Novo mesto«.
3. člen
V 7. členu se črta klasifikacijo dejavnosti zavoda in se
nadomesti z novo, in sicer:
»Zavod opravlja javno službo na področju:
P 85.100 Predšolska vzgoja
Druge dejavnosti vrtca po standardni klasifikaciji dejav‑
nosti so:
Q 88.910 Dnevno varstvo otrok
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
C 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen
oblačil
C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame
in protja
C 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona
J 58.110 Izdajanje knjig
C 18.120 Drugo tiskanje
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
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G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne‑
premičnin
R 91.011 Dejavnost knjižnic
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju na področju kulture in umetnosti
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
H 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet.«
Vse ostale določbe v tem členu ostanejo nespremenjene.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V 7. členu se črta klasifikacijo dejavnosti zavoda in se
nadomesti z novo, in sicer:
»Zavod opravlja javno službo na področju:
P 85.100 Predšolska vzgoja
Druge dejavnosti vrtca po standardni klasifikaciji dejav‑
nosti so:
Q 88.910 dnevno varstvo otrok
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
C 13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen
oblačil
C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame
in protja
C 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar‑
tona
J 58.110 Izdajanje knjig
C 18.120 Drugo tiskanje
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne‑
premičnin
R 91.011 Dejavnost knjižnic
S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju na področju kulture in umetnosti
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
H 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2903.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Pedenjped

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US: U‑I‑104/92, 8/96, 18/98 odl. US:
U‑I‑34/98, 31/00 – ZP‑L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08,
58/09, 64/09 in 65/09) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega
zavoda Vrtec Pedenjped
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑varstvenega zavo‑
da Vrtec Pedenjped (Uradni list RS, št. 92/02, 21/03 in 118/08) se
v 10. členu spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije pred‑
stavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in
trije predstavniki staršev.«
Četrti odstavek 10. člena se črta.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku dodata nova 7. in 8. točka,
ki se glasita:
»7. Enota Sapramiška, Ulica Slavka Gruma 63, Novo
mesto,
8. Enota Škratek, Šegova ulica 114, Novo mesto.«

4. člen
Obstoječi svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka
mandata sveta zavoda, oblikovanega pred izvolitvijo dodatnih
dveh predstavnikov delavcev. Dodatno izvoljenima predstavni‑
koma delavcev mandat poteče s potekom mandata obstoječe‑
ga sveta zavoda.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

2904.

Sklep o cenah komunalnih storitev
na območju Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 96/08 – UPB‑2), 3. in 13. člena Zakona o
kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB), 1. člena Pravilni‑
ka o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospo‑
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09),
Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 10/10), Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 50/10) in Odloka o izva‑
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Št.

janju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpad‑
ki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 39/10) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
29. seji dne 22. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o cenah komunalnih storitev na območju
Mestne občine Novo mesto
1. člen
Cena storitve je sestavljena iz omrežnine oziroma stro‑
škov javne infrastrukture, stroškov izvajanja javne službe ter
okoljskih dajatev, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prika‑
zujejo ločeno.
2. člen
Cene storitve oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva:
Vrsta storitve
VODARINA
OMREŽNINA za DN 13
OMREŽNINA za DN 20
OMREŽNINA za DN 25
OMREŽNINA za DN 32
OMREŽNINA za DN 50
OMREŽNINA za DN 80
OMREŽNINA za DN 100
OMREŽNINA za DN 150

Enota mere
EUR/m3
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
0,3866
2,4861
4,1518
6,2153
9,9445
24,8611
82,8621
124,3056
248,6113

Omrežnina se subvencionira v višini 33,38 %, in sicer naj‑
prej iz presežka na izbirnih in tržnih dejavnostih oz. eventualna
razlika iz sredstev občinskega proračuna.
Cene storitve oskrbe s pitno vodo za ostale porabnike:
Vrsta storitve
VODARINA
OMREŽNINA za DN 13
OMREŽNINA za DN 20
OMREŽNINA za DN 25
OMREŽNINA za DN 32
OMREŽNINA za DN 50
OMREŽNINA za DN 80
OMREŽNINA za DN 100
OMREŽNINA za DN 150

Enota mere
EUR/m3
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
0,4718
3,7317
6,2319
9,3293
14,9268
37,3170
124,3776
186,5850
373,1700

3. člen
Cene storitve odvajanje odpadnih voda:
Vrsta storitve
ODVAJANJE ODPADNIH
VODA
OMREŽNINA za DN 13
OMREŽNINA za DN 20
OMREŽNINA za DN 25
OMREŽNINA za DN 32
OMREŽNINA za DN 50
OMREŽNINA za DN 80
OMREŽNINA za DN 100
OMREŽNINA za DN 150

Enota mere
EUR/m3
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
0,2907
3,5422
5,9155
8,8555
14,1688
35,4219
118,0612
177,1096
354,2192

Omrežnina se subvencionira v višini 28,05 %, in sicer naj‑
prej iz presežka na izbirnih in tržnih dejavnostih oz. eventualna
razlika iz sredstev občinskega proračuna.
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4. člen
Cene storitve čiščenje odpadnih voda:
Vrsta storitve
ČIŠČENJE ODPADNIH
VODA
OMREŽNINA za DN 13
OMREŽNINA za DN 20
OMREŽNINA za DN 25
OMREŽNINA za DN 32
OMREŽNINA za DN 50
OMREŽNINA za DN 80
OMREŽNINA za DN 100
OMREŽNINA za DN 150

Enota mere
EUR/m3
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
0,3269
0,6478
1,0818
1,6195
2,5912
6,4780
21,5913
32,3901
64,7803

Omrežnina se subvencionira v višini 21,88 %, in sicer naj‑
prej iz presežka na izbirnih in tržnih dejavnostih oz. eventualna
razlika iz sredstev občinskega proračuna.
5. člen
Cene storitve odvoz odpadkov:
Vrsta storitve
ODVOZ ODPADKOV
‑ gospodinjstva
ODVOZ ODPADKOV
‑ ostali
STROŠEK JAVNE
INFRASTRUKTURE
‑ gospodinjstva
STROŠEK JAVNE
INFRASTRUKTURE ‑ ostali

Enota mere

Cena v EUR
brez DDV

EUR/m3

4,8555

EUR/m3

7,2110

EUR/m3

0,6344

EUR/m3

0,5506

Strošek javne infrastrukture za gospodinjstva se subven‑
cionira v višini 17,77 %, in sicer najprej iz presežka na izbirnih
in tržnih dejavnostih oz. eventualna razlika iz sredstev občin‑
skega proračuna.
6. člen
Cene števnine v skladu s 34. členom Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni
list RS, št. 10/10):
Vrsta storitve
ŠTEVNINA za DN 20
ŠTEVNINA za DN 25
ŠTEVNINA za DN 40
ŠTEVNINA za DN 50
ŠTEVNINA za DN 80
ŠTEVNINA za DN 100
ŠTEVNINA za DN 150
ŠTEVNINA za DN K50
ŠTEVNINA za DN K80

Enota mere
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

Cena v EUR
brez DDV
2,0880
2,6100
4,1760
5,2200
8,3520
10,4400
15,6600
15,6600
25,0560

7. člen
Cene vzdrževanje priključkov v skladu s 35. členom Od‑
loka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 10/10):
Vrsta storitve
VZDRŽEVANJE
PRIKLJUČKA DN 20
VZDRŽEVANJE
PRIKLJUČKA DN 25

Enota mere

Cena v EUR
brez DDV

EUR/mesec

3,3220

EUR/mesec

4,1525
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Vrsta storitve
VZDRŽEVANJE
PRIKLJUČKA DN 40
VZDRŽEVANJE
PRIKLJUČKA DN 50
VZDRŽEVANJE
PRIKLJUČKA DN 80
VZDRŽEVANJE
PRIKLJUČKA DN 100
VZDRŽEVANJE
PRIKLJUČKA DN 150
VZDRŽEVANJE
PRIKLJUČKA DN K50
VZDRŽEVANJE
PRIKLJUČKA DN K80

Enota mere
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Cena v EUR
brez DDV

EUR/mesec

6,6440

EUR/mesec

8,3050

EUR/mesec

13,2880

EUR/mesec

16,6100

EUR/mesec

24,9150

EUR/mesec

24,9150

EUR/mesec

39,8640

8. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Cene se pričnejo uporabljati po pridobi‑
tvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega
za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih,
vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov
za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo var‑
stvo okolja in gospodarske javne službe.
Št. 354-143/2009
Novo mesto, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

POLJČANE
2905.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Poljčane

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US) in 17. člena Statuta Občine
Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Polj‑
čane na 29. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Poljčane
1. člen
V 6. členu Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS,
št. 5/07, v nadaljevanju: Statut) se:
– drugi odstavek črta;
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto‑
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi ustanavlja
zveze, lahko združuje sredstva, in v skladu z zakonom usta‑
navljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave,
ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja
in ustanove.«
2. člen
V 8. členu Statuta se:
– v 10. točki spremeni besedilo prve alineje tako, da se
glasi: »občinske ceste, javne poti in ulice;«, v peti alineji pa se
za besedo »občini« doda besedilo: »in zagotavlja varnost v
cestnem prometu na občinskih cestah.«

– v 12. točki se spremeni besedilo prve alineje tako, da se
glasi: »sprejema programe varnosti;«, v drugi alineji pa se be‑
sedna zveza »denarne kazni« nadomesti z besedo »globe«.
3. člen
V 9. členu Statuta se spremeni besedilo druge alineje
tako, da se glasi:
»ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predku‑
pne pravice občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
za potrebe občine;«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena Statuta za besedo »podat‑
kov« doda besedilo: »in jih obdeluje v skladu z zakonom.«
5. člen
Besedilo 12. člena Statuta se spremeni tako, da se
glasi:
»12. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom,
statutom in splošnimi akti občine opravlja naloge iz občinske
pristojnosti, odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti
na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občin‑
skega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter strokovna,
organizacijska in administrativna opravila za občinske organe
(in za organe ožjih delov občine).
Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij‑
ske enote oziroma organi občinske uprave. Organe občinske
uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerimi določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske
uprave ustanovijo občinski sveti občin ustanoviteljic na podlagi
splošnih aktov iz prejšnjega odstavka tega člena.«
6. člen
V 14. členu Statuta se:
– v prvem odstavku besedna zveza »občinskih organov«
nadomesti z besedno zvezo »organov občine«;
– v drugem odstavku se za besedo »Slovenije« doda
besedilo: »in na uradni spletni strani občine,«.
7. člen
V 15. členu Statuta se:
– v prvem odstavku besedna zveza »v občini« nadome‑
sti z besedilom: »o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti
občine.«;
– besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrje‑
nih več kot polovica mandatov občinskega sveta. Prvo sejo
občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh
po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana
potreben drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem
krogu volitev.«
– peti odstavek črta.
8. člen
V tretjem odstavku 18. člena Statuta se beseda »delavci«
nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenci«.
9. člen
V 19. členu Statuta se:
– v prvem stavku pika nadomesti z vejico in se doda be‑
sedilo: »nima pa pravice glasovanja.«;
– k tretjemu odstavku se doda nov stavek: »Podžu‑
pan lahko skliče sejo le na podlagi posebnega pooblastila
župana.«;
– doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Če seja občin‑
skega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne
zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ko so zahtevo
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podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za
vodenje in izvedbo seje.«;
– prejšnji peti odstavek postane šesti odstavek.
10. člen
V 21. členu Statuta se:
– sedmem odstavku za besedo »uprave«, doda besedilo:
»in vodji organa skupne občinske uprave.«;
– v osmem odstavku se za besedo »uprave«, doda bese‑
dilo: »in vodja organa skupne občinske uprave«.
11. člen
V 25. členu Statuta se:
– v prvem odstavku beseda »pet« nadomesti z besedilom
»od pet do sedem«;
– v drugem odstavku za tretjo alinejo dodata dve novi
alineji, in sicer:
»– izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznostmi funk‑
cionarjev,
– pripravlja predloge občinskih nagrad in priznanj,«.
12. člen
Prvi stavek prvega odstavka 27. člena Statuta se spreme‑
ni tako, da se glasi: »Člane delovnih teles iz 26. člena statuta
imenuje občinski svet izmed svojih članov lahko pa tudi izmed
drugih občanov, vendar največ polovico članov.«
13. člen
V prvem odstavku 30. člena Statuta se beseda »državlja‑
ni« nadomesti z besedo »volivci«.
14. člen
V drugem odstavku 31. člena Statuta se:
– spremeni četrta alineja, tako da se glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali
predpis občine ne določa drugače,«
– spremeni sedma alineja, tako da se glasi:
»– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave ter
imenuje in razrešuje vodjo organa skupne občinske uprave, v
soglasju z župani občin ustanoviteljic,«.
15. člen
V prvem odstavku 32. člena Statuta se črta beseda
»lahko«.
16. člen
V 35. členu Statuta se:
– v petem odstavku beseda »začasno« nadomesti z bese‑
dilom: »do nastopa mandata novo izvoljenega župana«;
– drugi stavek petega odstavka se spremeni tako, da se
odslej glasi: »O poklicnem opravljanju funkcije podžupan pisno
obvesti občinski svet.«
17. člen
V 39. členu Statuta se beseda »nadzorstva« nadomesti
z besedo »nadzora«.
18. člen
V drugem odstavku 40. člena Statuta se beseda »delavci«
nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenci«.
19. člen
V 41. členu Statuta se:
– v prvem stavku petega odstavka se za besedo »občine«
doda vejica in besedilo: »na Bistriški cesti 65,«;
– doda se nov odstavek, ki se glasi: »Nadzorni odbor za
svoja pisanja uporablja pečat občine.«
20. člen
V drugem odstavku 42. člena Statuta se v drugi alineji črta
besedna zveza »(vaških skupnosti)«.
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21. člen
Prvi odstavek 47. člena Statuta se spremeni, tako da se

glasi:

»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine,
ki so določene z aktom, ki ga sprejme minister pristojen za
lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
finance.«
22. člen
Drugi odstavek 56. člena Statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi
župan.«
23. člen
V 66. členu Statuta se:
– prvi odstavek spremeni, tako da se glasi: »Zaradi za‑
dovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih
naselij so v občini lahko ustanovljene krajevne, vaške ali četr‑
tne skupnosti (v nadaljevanju: skupnosti).«;
– v drugem, tretjem in četrtem odstavku se črta beseda
»krajevne«.
24. člen
V prvem odstavku 67. člena Statuta se črta beseda »kra‑
jevne«.
25. člen
Tretji odstavek 73. člena Statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor
občinske uprave ali župan, ugotovi sklepčnost zbora občanov,
koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapi‑
snik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor
občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na
krajevno običajen način objavi.«
26. člen
Drugi odstavek 78. člena Statuta se spremeni tako, da
se glasi:
»O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom (s
sklepom), s katerim določi obrazec seznama ali obrazec za
podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov.
Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis
referenduma.«
27. člen
Tretji odstavek 83. člena Statuta se črta.
28. člen
V četrtem odstavku 98. člena Statuta se za besedo »na‑
črtovanja« doda besedilo: »s posebnimi zakoni ali drugimi
predpisi.«
29. člen
V četrtem odstavku 99. člena Statuta se drugi stavek
spremeni tako, da se glasi: »Za izvrševanje proračuna občine
lahko župan pooblasti podžupana, direktorja občinske uprave
ali posamezne javne uslužbence občinske uprave.«
30. člen
V 100. členu Statuta se:
– v prvem odstavku, v prvem in drugem stavku črta be‑
seda »skupaj«;
– četrti odstavek se spremeni tako, da se odslej glasi: »Če
se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti
za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo iz‑
datki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan na predlog
za finance pristojnega javnega uslužbenca v občinski upravi
največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov (zača‑
sno zadržanje izdatkov). O tej odločitvi župan takoj po njenem
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sprejemu obvesti občinski svet. Če se med izvajanjem ukrepov
začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more
uravnovesiti, mora župan prelagati rebalans proračuna.«

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Poljčane

31. člen
Prvi odstavek 101. člena Statuta se spremeni, tako da
se glasi: »Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta,
na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot
v preteklem letu.«

1. člen
Prvi odstavek 6. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob‑
čine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, v nadaljevanju: Poslov‑
nik), se spremeni, tako da se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.«

32. člen
Prvi odstavek 106. člena Statuta se spremeni tako, da
se odslej glasi: »Posredni proračunski uporabniki občinskega
proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poro‑
štva če je to dovoljeno z zakonom in s soglasjem občine pod
pogoji, ki jih določi občinski svet.«
33. člen
107. člen Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Finančno‑računovodsko poslovanje občine izvršuje javni
uslužbenec občinske uprave, pooblaščen za izvrševanje nalog
finančno‑računovodske službe občine, občina pa si lahko zago‑
tovi izvrševanje knjigovodskih opravil v ustrezni skupni službi z
drugimi občinami ali pri specializirani organizaciji.«
34. člen
108. člen Statuta se črta.
35. člen
V drugem odstavku 115. člena Statuta se kratica »RS«
nadomesti z besedno zvezo »Republike Slovenije«.
36. člen
V 117. členu Statuta se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi: »O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.«
Zdajšnji tretji odstavek postane četrti odstavek.
37. člen
V 118. členu Statuta se za besedo »države« doda bese‑
dilo: »pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije«.
38. člen
V prvem odstavku 123. člena Statuta se beseda »delavci«
nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenci«.
39. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane zač‑
nejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 013-0003/2010-7
Poljčane, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

2906.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Poljčane

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 29. redni seji
dne 22. 6. 2010 sprejel

2. člen
Četrti odstavek 8. člena Poslovnika se spremeni, tako
da se glasi:
»Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo javni
uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan.«
3. člen
Prvi odstavek 10. člena Poslovnika se spremeni, tako
da se glasi: »Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče in vodi
dotedanji župan, in sicer do sprejema ugotovitvenega sklepa
o izvolitvi župana, lahko pa za vodenje pooblasti najstarejšega
člana novoizvoljenega sveta.«
4. člen
V 15. členu Poslovnika se:
– v tretjem odstavku besedilo »svetniki imajo pravico«
nadomesti z besedilom: »Svetnik ima pravico:«;
– v četrtem odstavku se besedna zveza »ima dolžnost«
nadomesti z besedno zvezo: »je dolžan«;
– v petem odstavku se besedna zveza »ima pravico«
nadomesti z besedno zvezo: »je upravičen«.
5. člen
V drugem odstavku 24. člena Poslovnika se beseda »in«
nadomesti z vejico ter se za besedo »uprave« doda besedilo
»in vodji skupne občinske uprave«.
6. člen
V 26. členu Poslovnika se:
– doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Dopisna seja sveta se lahko skliče:
– zaradi odločanja o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za
sklic redne niti izredne seje sveta,
– kadar gre za odločanje o aktih, o katerih občinski svet
odloča po določbah tega poslovnika na eni obravnavi,
– kadar gre za odločanje o manj pomembnih zadevah,
zaradi katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne oziroma
izredne seje,
– kadar svetniki na predhodni seji sklenejo, da naj se, zara‑
di odločanja o posamezni zadevi, skliče dopisna seja sveta.«
– doda nov odstavek na koncu, ki se glasi:
»Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na dnevni red
prve naslednje seje sveta.«
7. člen
Četrti odstavek 30. člena Poslovnika se spremeni, tako
da se glasi:
»Vabilo z gradivom za sejo se objavi vsaj tri dni pred sejo
na uradni spletni strani občine. Sredstvom javnega obveščanja
se pošlje še obvestilo po elektronski pošti, v katerem se navede
tudi, kje se gradivo nahaja.«
8. člen
Doda se nov 38.a člen, ki se glasi:
»Oseba oziroma udeleženec seje, ki ni svetnik, predla‑
gatelj ali poročevalec na seji, praviloma na seji ne sme raz‑
pravljati.
Na željo prisotne osebe na seji ali posameznega svetnika,
lahko da predsedujoči besedo tudi tej osebi. Besedo dobi, če
na predlog predsedujočega, za predlog glasuje večina prisotnih
svetnikov.«

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Prvi stavek 40. člena Poslovnika se spremeni tako, da
se glasi: »Seje sveta se sklicujejo praviloma v popoldanskem
času.«
10. člen
48. člen Poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov
navzočih svetnikov, razen če zakon ali statut določa drugačno
večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opre‑
deljenih navzočih svetnikov izrekla »ZA« njen sprejem.«
11. člen
V 51. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V zapisnik se napravi zaznamek o tem, kdo je glasoval
»PROTI« predlagani odločitvi.«
12. člen
Drugi odstavek 53. člena Poslovnika se spremeni, tako
da se glasi:
»Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisi‑
ja, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog pred‑
sedujočega. Administrativno‑tehnična opravila v zvezi s tajnim
glasovanjem opravljajo javni uslužbenci občinske uprave.«
13. člen
V 56. členu Poslovnika se:
– spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa
podatke o udeležbi na seji, o odsotnosti svetnikov in razlogih
zanjo, o udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov
na seji, o sprejetem dnevnem redu, o razpravljavcih, predlo‑
gih sklepov, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o
sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku je treba predložiti izvirnik
ali kopijo vabila in gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obrav‑
navano na seji.«;
– v tretjem odstavku beseda »delavca« nadomesti z be‑
sedno zvezo »javnega uslužbenca«;
– v petem odstavku beseda »delavec« nadomesti z bese‑
dno zvezo »javni uslužbenec«.
14. člen
V 57. členu Poslovnika se:
– prvi odstavek spremeni, tako da se glasi: »Potek seje
sveta se zvočno snema. Zvočni posnetek se hrani še eno leto
po koncu mandata svetnikov, ki so sestavljali svet, katerega
seja je bila snemana.«;
– v drugem odstavku beseda »magnetogram« nadomesti
z besedno zvezo »zvočni posnetek«;
– v tretjem odstavku beseda »magnetogram« nadomesti
z besedno zvezo »zvočni posnetek« in beseda »delavca« na‑
domesti z besedno zvezo »javnega uslužbenca«;
– v petem odstavku beseda »Posameznik« nadomesti z
besedo »Vsakdo« in beseda »magnetograma« nadomesti z
besedno zvezo »zvočnega posnetka«.
15. člen
V prvem odstavku 59. člena Poslovnika se beseda »ori‑
ginal« nadomesti z besedo »izvirnik«.
16. člen
V 60. členu Poslovnika se:
– prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Strokovno in administrativno delo za svet in za delovna
telesa sveta zagotavlja občinska uprava.«;
– tretji odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor
občinske uprave oziroma drugi pooblaščeni javni uslužbenec
občinske uprave.«.
17. člen
Pred 61. člen Poslovnika se doda nova točka oziroma
naslov poglavja: »7. Delovna telesa sveta«.
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18. člen
Drugi odstavek 63. člena Poslovnika se spremeni, tako da
se beseda »pet« nadomesti z besedilom »od pet do sedem«.
19. člen
V prvem odstavku 65. člena Poslovnika se besedna zveza
»tri člane« nadomesti z besedilom »od tri do pet članov«.
20. člen
V prvem odstavku 66. člena Poslovnika se besedna zveza
»tri člane« nadomesti z besedilom »od tri do pet članov«.
21. člen
V četrtem odstavku 71. člena Poslovnika se spremeni
drugi stavek, tako da se glasi: »Delovno telo sprejema svoje
odločitve – mnenja, stališča in predloge z večino opredeljenih
glasov navzočih članov.«
22. člen
V drugem odstavku 74. člena Poslovnika se besedilo
»Komisije in odbori« nadomesti z besedno zvezo: »Delovna
telesa«.
23. člen
Drugi odstavek 78. člena Poslovnika se spremeni, tako
da se glasi:
»Svet razpravlja o predlogu odloka praviloma na dveh
obravnavah.«
24. člen
Prvi odstavek 81. člena Poslovnika se spremeni tako, da
se glasi:
»Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če se
zanje opredeli večina svetnikov, ki glasujejo.«
25. člen
Šestemu odstavku 84. člena Poslovnika se doda nov sta‑
vek, ki se glasi: »Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar
ni predlagatelj odloka.«
26. člen
V prvem odstavku 85. člena Poslovnika se za četrto ali‑
nejo dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– prečiščena besedila odlokov in
– obvezne razlage.«
27. člen
V tretjem odstavku 88. člena Poslovnika se beseda »dela‑
vec« nadomesti z besedno zvezo »javni uslužbenec«.
28. člen
V drugem odstavku 97. člena Poslovnika se beseda »re‑
dnem« nadomesti z besedo »skrajšanem«.
29. člen
Za 103. členom Poslovnika se doda nova točka poglavja,
ki se glasi: »2. Imenovanje podžupana« in doda nov 103.a člen,
ki se glasi:
»103.a člen
Občina ima najmanj enega podžupana.
Podžupana imenuje izmed svetnikov župan, ki ga lahko
tudi razreši.«
Naslednje točke poglavja se ustrezno preštevilčijo.
30. člen
V četrtem odstavku 106. člena Poslovnika se beseda »de‑
lavcev« nadomesti z besedno zvezo »javnih uslužbencev«.
31. člen
Drugi odstavek 110. člena Poslovnika se spremeni tako,
da se glasi:
»Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in do‑
kumentarno gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in poročila
o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu občinskih
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organov. Gradivo jim je na voljo v pisni obliki oziroma na uradni
spletni strani občine.«
32. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Poljčane začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2010-8
Poljčane, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

2907.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Poljčane za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zako‑
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče
spremembe) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 29. redni seji
dne 22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Poljčane za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Poljčane
za leto 2009, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter
odhodke in druge izdatke proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432
III.
III./1

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki pro‑
računa Občine Poljčane so v letu 2009 realizirani v naslednjih
zneskih:
Konto

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
731

OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
3.572.960
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 3.002.880
Davki na dohodek in dobiček
2.236.103
Davki na premoženje
217.315
Domači davki na blago in storitve
286.362
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
263.100
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
163.281
Takse in pristojbine
2.315
Denarne kazni
1.316
Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.155
Drugi nedavčni prihodki
94.034
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
3.528
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
1.628
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
1.900
PREJETE DONACIJE (731)
10.000
Prejete donacije iz tujine
10.000

III./2
B.
75

IV.

750
VI.
C.
VII.

50
500
55 VIII.
550
IX.
X.

TRANSFERNI PRIHODKI (740)
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
Subvencije
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) = (I. – II.)
PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
((I.‑7102) – (II.‑403‑404))
TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
((70+71) – (40+41))
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
Prejeta vračila danih posojil
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
(IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
KONEC PRETEKLEGA LETA

556.551
556.551
4.228.217
931.354
217.372
34.081
635.651
3.153
41.097
1.108.364
541
665.494
118.001
324.328
1.970.725
1.970.725
217.774
95.322
122.452
–655.257
–657.926
963.163
0
0
0
0
650.000
650.000
10.630
10.630
–15.887
639.370
655.257
341.202

Priloge k odloku so bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki so izkazani
v splošnem delu zaključnega računa. Sestavni del odloka je
tudi posebni del zaključnega računa, sestavljen iz finančnih
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Št.

2908.

načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov po posameznih
področjih proračunske porabe.
3. člen
Neporabljena sredstva Občine Poljčane v letu 2009 se
prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Ob‑
čine Poljčane za leto 2010. Neporabljena namenska sredstva
in sredstva rezerv Občine Poljčane se za isti namen prenesejo
v proračun Občine Poljčane za leto 2010.

Šifra in ime
Parc. št.
k.o.

Vrsta
rabe

Velikost

Občina Poljčane

782 Polj‑
čane

1213/2

178 m2

pot

Občina Poljčane

778 Brezje
pri Poljča‑
nah

958/9

237 m2

pot

Občina Poljčane

779 Pekel

181/4

63 m2

travnik

Status
ni v uporabi,
v naravi del
travnika
ni v uporabi,
v naravi del
travnika
je v uporabi

Št. 013-0003/2010-10
Poljčane, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (ZGO‑1‑UPB1,
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 126/07 in 108/09) in 29. čle‑
na Zakona o lokalni samoupravi (ZLS‑UPB2, Uradni list RS,
št. 94/07, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Občine Poljčane na
29. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za
nepremičnino parc. št. 958/9, k.o. Brezje pri Poljčanah.
Nepremičnina postane last Občine Poljčane, s čimer od‑
pade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-0003/2010-9
Poljčane, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Poljčane za leto 2010

SKLEP
o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Poljčane za leto 2010

Lastniški
delež

Stavbna
pravica

1/1

NE

1/1

NE

1/1

NE

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2909.

7945

I.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premo‑
ženjem Občine Poljčane za leto 2010 se dopolni, tako da se
v tabeli Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Poljčane dodajo naslednje nepremičnine:

Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
Upravljavec

Stran

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju drža‑
ve, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 in 55/09) in 15. člena
Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet
Občine Poljčane na 29. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 22. junija 2010

53 / 2. 7. 2010 /

Opomba
prodaja zemljišča na vlogo
stranke zaradi gradnje stanovanj‑
ske hiše na sosednjem zemljišču
prodaja zemljišča na vlogo
stranke, saj v naravi zemljišče
ne predstavlja poti
prodaja zemljišča na vlogo
stranke zaradi pridobitve
funkcionalnega zemljišča

POLZELA
2910.

Odlok o javnem redu in miru v Občini Polzela

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4,
29/07, 17/08 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na
22. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o javnem redu in miru v Občini Polzela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o javnem redu in miru v Občini Polzela določa
pravila za varovanje:
– javnega reda in miru,
– premoženja občanov in drugih oseb,
– zdravja in čistoče,
– zunanjega videza naselij in zelenih površin,
– obveznosti lastnikov in vodnikov psov.
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo
na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vzne‑
mirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da
ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo
javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da
ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne
opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.

Stran
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3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno od‑
govorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo mladoletne
osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo,
vzgoja in oskrba mladoletnika.

6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja
o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.

4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji
pomen:
– javne površine – javne prometne površine (npr. ceste,
parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice,
pločniki in trgi) ter javne zelene površine (npr. parki, drevoredi,
cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča) in pokopališča, ki
so javno dobro ali v lasti občine, oziroma v upravljanju le‑te in
jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi oziro‑
ma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja
javnega dobra samega,
– zasebne površine – zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali
pravnih oseb,
– upravljavec – subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik.
V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upra‑
vljavca lastnik sam.

8. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepo‑
vedano:
1. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer
je možnost, da se zaneti požar ter kuriti ogenj na prostem v
vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno obja‑
vijo povečano ali veliko nevarnost požarov ter sežigati gume,
odpadno olje, tekstilne odpadke iz umetnih mas v naravnem
okolju;
2. namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte in
površine, ki so javnega pomena;
3. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na
javnih površinah;
4. nameščati kakršnekoli naprave, ovire ipd. na javne
površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristoj‑
nega organa;
5. hoditi ali voziti izven poti, kot so opredeljene v uredi‑
tvenih aktih, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih
površinah;
6. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob jav‑
nih poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost
občanov ali;
7. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame,
jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope,
ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavlje‑
ne za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi;
8. puščati živali na javnih prostorih ali prometnih površi‑
nah brez nadzorstva;
9. odmetavati cigarete in druge ogorke ter odlagati pepel
na krajih, kjer obstaja verjetnost, da se zaneti požar;
10. onemogočiti dostop do hidrantov.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih,
navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir
ter vznemirjajo občane in druge prebivalce pri delu, počitku in
razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. prati vozila na javnih površinah;
2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je
trošenje v te namene omejeno;
3. odlagati les ali zelene, kosovne in gradbene odpadke,
vse trajnega značaja na javno površino, na kanalizacijsko ali
vodovodno omrežje ali drugo površino;
4. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali
kako drugače onesnažiti napisne table, javna opozorilna zna‑
menja in obvestila, spomenike, prometne znake, naprave za
javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za
odpadke, fasade, avtobusna postajališča in druge naprave ali
predmete za splošno rabo;
5. kositi zelenice in druge površine v strnjenem naselju ob
času javnega shoda ali prireditve, ob nedeljah in praznikih, ter
s tem motiti in vznemirjati občane in okolico.
7. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine,
je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi
organizator.
Vodja iz prejšnjega odstavka ima naslednje obveznosti:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na
prireditvenem prostoru,
2. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o pri‑
glasitvi prireditve,
3. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih
prireditev, ki potekajo na zemljišču občine parkirajo svoja vozila
tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem
prometu,
4. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja
shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za
odpadke ter s prenosnimi stranišči,
5. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in od‑
straniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje priredi‑
tvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo,

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
9. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke
v vodotoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdo‑
ve ali druge prostore, ki niso za to določeni; za to je odgovoren
tudi lastnik zemljišča;
2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi (na primer
odpadna olja, odplake, fekalije, gnojnico ali meteorne vode na
javno ali drugo površino, kjer povzroča smrad, onesnažuje
vodo ali drugače ogroža zdravje ljudi ali povzroča premoženj‑
sko škodo na objektih ali površinah;
3. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzro‑
čali zamašitev le‑teh;
4. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih jav‑
nih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo;
5. odlagati hlevski gnoj, gnojnico, gnojevko in razvažati
gnojnico in gnojevko ob sobotah, nedeljah, dela prostih dnevih
in praznikih;
6. izpuščati komunalne odpadne vode, gnojiščne odplake
in gnojnico v vodotoke ali ponikalnice, na javne površine ali
zelenice.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
IN ZELENIH POVRŠIN
10. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih in drugih zgradb,
ter upravniki večstanovanjskih zgradb so dolžni pred svojimi
objekti in na pripadajočih zemljiščih:
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1. posekati veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet
vozil in pešcev na javnih krajih;
2. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves pri katerih
obstaja nevarnost, da padejo in tem ogrožajo varnost mimoido‑
čih ali njihovo premoženje;
3. dopustiti pooblaščenim osebam dostop do zemljišča ali
objekta ob intervencijah.
11. člen
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpo‑
staviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno
ustrezalo prvotnemu stanju.
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Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, z globo
300 EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 800 EUR
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posame‑
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki krši določbe:
– 8. člena, točka 1., 2., 3.,4., 6., 7., 9., 10.,
– 11. člena.
Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, z globo 300
EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 900 EUR prav‑
na oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki krši določbe:
– 9. člena, točka 2., 3., 5., 6.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV PSOV

nov,

12. člen
Psov ni dovoljeno voditi na:
– otroška in športna igrišča,
– v trgovske, gostinske in druge javne lokale,
– zelenice v neposredni bližini vzgojno‑varstvenih usta‑

18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 215-16/2010-1
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

– pašnike, travnike in druge obdelovalne površine, ki so v
zasebni lasti, razen s soglasjem lastnika,
– površine, ki so označene s posebnimi oznakami, ki
prepovedujejo vodenje psov.
13. člen
Psi – vodiči slepih in psi – pomočniki invalidov imajo sku‑
paj s svojim skrbnikom vstop na vsa javna mesta in v sredstva
javnega prevoza.
Psom iz prejšnjega odstavka ni treba imeti nagobčnika na
javnih mestih in v sredstvih javnega prevoza.
14. člen
Lastnikom in vodnikom psov je prepovedano:
1. voditi pse brez povodca po naseljih in v naravnem
okolju;
2. puščati pse brez nadzora;
3. voditi popadljivega psa brez nagobčnika.
15. člen
Lastniki in vodniki psov so dolžni za psom počistiti pasje
iztrebke. V ta namen so dolžni imeti s seboj ustrezen čistilni
pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati
pristojnemu organu. Vsak lastnik in vodnik psa je v urbanem
okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene koše, ki so
namenjeni mešanim komunalnim odpadkom.
VII. IZVAJANJE IN NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinska
inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
VIII. GLOBE
17. člen
Z globo 150 EUR se kaznuje posameznik, z globo 200
EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 600 EUR prav‑
na oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki krši določbe:
– 6. člena,
– 7. člena,
– 8. člena, točka 5., 8.,
– 9. člen, točka 1., 4.,
– 10. člena,
– 12. člena,
– 14. člena,
– 15. člena.

2911.

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

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5,
36/085, 58/09, 64/09, 65/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 16. člena
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski
svet Občine Polzela na 22. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Polzela
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vzgojno‑izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Polzela (Uradni list RS, št. 39/00, 20/07) se prvi
odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev (trije predstavniki matične
šole Polzela, en predstavnik POŠ Andraž, en predstavnik vrtca
Polzela),
– trije predstavnikov staršev (dva predstavnika staršev
šole, en predstavnik staršev vrtca).«
2. člen
Sestava sveta zavoda se uskladi skladno z določbami
12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI‑H)
(Uradni list RS, št. 58/09).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2010-10
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

Stran
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Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnih
spominkov Občine Polzela

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list
RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 22. redni seji
dne 17. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o natečaju in ocenjevanju turističnih spominkov
Občine Polzela
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Namen pravilnika je določiti vsebino in pogoje razpisa
natečaja za turistični spominek Občine Polzela in način ocenje‑
vanja prispelih spominkov na natečaj ter podelitev nagrad.
2. člen
Občina Polzela in Turistično društvo Občine Polzela razpi‑
šeta natečaj v sodelovanju z zainteresiranimi za izbiro najbolj‑
šega turističnega spominka Občine Polzela.
II. JAVNI NATEČAJ
3. člen
Natečaj mora poleg splošnih pogojev vsebovati še:
– prijavne obrazce,
– rok, kraj in način sprejemanja spominkov in idejnih
osnutkov,
– pogoje za sodelovanje na natečaju,
– nagrade in njihove vrednosti,
– število članov strokovne komisije in njeno strokovno
sestavo,
– kriterije ocenjevanja,
– način razglasitve rezultatov.
III. IMENOVANJE STROKOVNE KOMISIJE
4. člen
Občina Polzela na predlog Turističnega društva Občine
Polzela določi petčlansko komisijo za ocenjevanje turističnih
spominkov. Komisijo sestavljajo:
– etnolog,
– oblikovalec ali likovnik,
– tržnik,
– umetnostni zgodovinar,
– predstavnik Turističnega društva Občine Polzela.
Člani strokovne komisije med sabo izberejo predsednika,
ki koordinira delo komisije. Zapisnik podpišejo vsi člani komisi‑
je, predsednik pa o izidu ocenjevanja obvesti Občino Polzela
in Turistično društvo Občine Polzela.
5. člen
Strokovna komisija za ocenjevanje turističnih spominkov
pred ocenjevanjem pregleda prispele izdelke in idejne osnutke
ter izloči tiste, ki ne ustrezajo pogojem razpisa.

Uradni list Republike Slovenije
Vsak član komisije oceni vsak prispeli izdelek po posame‑
znih kriterijih z oceno od 1 do 10, pri čemer je 1 najnižja ocena,
10 pa najvišja. Seštevajo se točke po vseh kriterijih od vseh
članov komisije. Največje število točk, ki ga lahko posamezni
član komisije podeli posameznemu predlogu, je 60.
V. PODELITEV NAGRAD
7. člen
Zmagovalnim spominkom, ki jih izbere in razvrsti strokov‑
na komisija, se podelijo denarne nagrade.
8. člen
Strokovna komisija praviloma podeli tri nagrade (prvo,
drugo in tretjo), si pa pridržuje pravico, da katere od nagrad ne
podeli ali pa podeli več nagrad iste stopnje (več prvih, drugih
ali tretjih). V primeru, da več izdelkov zasede isto mesto, se
nagradni sklad sorazmerno podeli.
Odločitev o tem, da se določena nagrada ne podeli ali se
podeli več nagrad iste stopnje, ter o posledični prerazporeditvi
nagradnega sklada, sprejema komisija z večino glasov.
9. člen
Ko strokovna komisija konča z ocenjevanjem, napravi
zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Vse udeležence
natečaja se pisno obvesti.
10. člen
Strokovna komisija za ocenjevanje je popolnoma avtono‑
mna, odloča sama in deluje v skladu s pravilnikom. Na odloči‑
tve komisije niso možni ugovori.
11. člen
Ko strokovna komisija ugotovi in razvrsti zmagovalne
spominke, se razpusti in konča svoje delo.
12. člen
Nagrajeni spominki in ostali predlogi bodo razstavljeni.
Spominki, ki bodo zasedli prvo, drugo in tretje mesto, ostanejo
v arhivu Občine Polzela.
13. člen
S podelitvijo nagrad najboljšim spominkom se odkupi
materialne avtorske pravice nad izdelki, medtem ko moralne
ostanejo avtorjem. Naknadno se lahko tudi od katerega izmed
nenagrajenih predlogov odkupi materialne avtorske pravice.
VI. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2010-1
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

IV. OCENJEVALNI KRITERIJI
6. člen
Strokovna komisija upošteva pri ocenjevanju naslednje
kriterije:
– likovno estetska vrednost,
– dediščinska vrednost,
– identitetna ali razpoznavna vrednost,
– turistično promocijska vrednost kraja,
– izvirnost,
– produkcijo in trženje.

2913.

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

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) in 16. člena
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski
svet Občine Polzela na 22. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
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SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Polzela
I.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta
in župana v Občini Polzela.
II.
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.
III.
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.
IV.
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.
V.
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 Polzela
v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih
sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in Računske‑
mu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2010-18
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

2914.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 38. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3,
45/08) in 16. člena v povezavi s 24. členom Statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 22. redni seji dne 17. 6.
2010 sprejel naslednji
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SKLEP
I.
Občinski svet Občine Polzela imenuje občinsko volilno
komisijo v naslednji sestavi:
Slavko Resnik, Polzela 87, 3313 Polzela – predsednik
Janko Gedlička, Polzela 81, 3313 Polzela – namestnik
predsednika
Danica Antloga, Breg pri Polzeli 99, 3313 Polzela – član
Igor Zupan, Polzela 178, 3313 Polzela – član
Zdenka Jelen, Polzela 194 a, 3313 Polzela – član
Leonid Glavnik, Polzela 86, 3313 Polzela – namestnik
člana
Emil Praznik, Ločica ob Savinji 54 f, 3313 Polzela – na‑
mestnik člana
Natalija Šmajs, Polzela 70, 3313 Polzela – namestnik
člana.
II.
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela.
III.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2010-17
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

2915.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 22. redni
seji dne 17. 6. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre‑
mičninah s parc. št. 1118/4 in 1118/3 ob vpisani v vl. št. 1885 v
katastrski občini 992 Polzela.
II.
Lastninska pravica na nepremičninah iz točke I. preneha
imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela, matična št. 1357603.
III.
Občina Polzela nepremičnine s parc. št. 1118/4 – dvo‑
rišče 82 m2 in parc. št. 1118/3 – dvorišče 23 m2, obe vpisani
v vl. št. 1885, v katastrski občini 992 Polzela, proda oziroma
menja za nepremičnine s parc. št. 939/4 – njiva površine 17 m2,
939/5 – njiva površine 91 m2, 942/16 – dvorišče 14 m2, vse v
k.o. Polzela.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2010-15
Polzela, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
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2916.

Obvezna razlaga 9. člena Odloka o varstvu
krajevnih vodnih virov v Občini Postojna

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 26. seji dne
22. 6. 2010 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
9. člena Odloka o varstvu krajevnih vodnih virov
v Občini Postojna
(Uradni list RS, št. 10/92)
1. člen
Določba 9. člena Odloka o varstvu krajevnih vodnih virov
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 10/92) se razume tako, da
je v ožjem varstvenem pasu s strogim režimom zavarovanja,
na že pozidanih območjih, dopustna gradnja enostanovanjskih
objektov, če so preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodne‑
ga telesa v postopku pridobivanja vodnega soglasja k projek‑
tnim rešitvam projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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2918.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08
– Odl. US, 79/09 in 14/10 – ZLS) in 68. člena Statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine
Postojna na 26. seji dne 22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih
Občine Postojna
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Postojna določa
število članov svetov krajevnih skupnosti, število in območja
volilnih enot v krajevnih skupnostih v Občini Postojna ter število
članov, ki se volijo po volilnih enotah.

2. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2010
Postojna, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2917.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Statuta
Občine Postojna

Na podlagi 18. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US, 79/09 in 14/10 – ZLS) in 115. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet
Občine Postojna na 26. seji dne 22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Statuta
Občine Postojna
1. člen
V Statutu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) se v
prvem odstavku 64. člena v 8. točki črta besedilo »Orehek,«, v
13. točki se pika nadomesti z vejico in doda nova 14. točka, ki
se glasi: »Krajevna skupnost Orehek, s sedežem v Orehku, ki
zajema naselje Orehek.«.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Postojna (Uradni
list RS, št. 35/96 in 61/06).
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se po poteku mandata
obstoječim svetom krajevnih skupnosti.
Št. 007-17/2010
Postojna, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Odlok o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih
skupnostih Občine Postojna

vinje.

2. člen
1. Svet krajevne skupnosti Bukovje ima osem članov.
Za volitve članov sveta se določijo štiri volilne enote.
1. volilna enota zajema območje naselja Bukovje.
V 1. volilni enoti se voli dva člana sveta.
2. volilna enota zajema območje naselja Belsko.
V 2. volilni enoti se voli dva člana sveta.
3. volilna enota zajema območje naselja Gorenje.
V 3. volilni enoti se voli dva člana sveta.
4. volilna enota zajema območje naselja Predjama.
V 4. volilni enoti se voli dva člana sveta.
2. Svet krajevne skupnosti Hrašče ima osem članov.
Za volitve članov sveta se določita dve volilni enoti.
1. volilna enota zajema območje naselja Hrašče.
V 1. volilni enoti se voli pet članov sveta.
2. volilna enota zajema območje naselja Mali otok.
V 2. volilni enoti se voli tri člane sveta.
3. Svet krajevne skupnosti Hrenovice ima osem članov.
Za volitve članov sveta se določijo štiri volilne enote.
1. volilna enota zajema območje naselja Hrenovice.
V 1. volilni enoti se voli dva člana sveta.
2. volilna enota zajema območje naselja Studenec.
V 2. volilni enoti se voli dva člana sveta.
3. volilna enota zajema območje naselja Dilce.
V 3. volilni enoti se voli dva člana sveta.
4. volilna enota zajema območje naselja Goriče.
V 4. volilni enoti se voli dva člana sveta.
4. Svet krajevne skupnosti Hruševje ima osem članov.
Za volitve članov sveta se določijo štiri volilne enote.
1. volilna enota zajema območje naselij Hruševje in Sla‑

V 1. volilni enoti se voli štiri člane sveta.
2. volilna enota zajema območje naselij Rakulik in Sa‑
jevče.
V 2. volilni enoti se voli dva člana sveta.
3. volilna enota zajema območje naselja Velika Brda.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta.
4. volilna enota zajema območje naselja Mala Brda.
V 4. volilni enoti se voli enega člana sveta.
5. Svet krajevne skupnosti Landol ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki
zajema območje naselja: Landol.
6. Svet krajevne skupnosti Planina ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki
zajema območja naslednjih naselij: Liplje in Planina.
7. Svet krajevne skupnosti Postojna šteje devet članov.
Za volitve članov sveta se določi pet volilnih enot.
1. volilna enota zajema območje mesta Postojna.
V 1. volilni enoti se voli pet članov sveta.
2. volilna enota zajema območje naselja Zagon.
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V 2. volilni enoti se voli enega člana sveta.
3. volilna enota zajema območje naselja Veliki otok.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta.
4. volilna enota zajema območje naselja Zalog.
V 4. volilni enoti se voli enega člana sveta.
5. volilna enota zajema območje naselja Stara vas.
V 5. volilni enoti se voli enega člana sveta.
8. Svet krajevne skupnosti Prestranek ima devet članov.
Za volitve članov sveta se določi tri volilne enote.
1. volilna enota zajema območje naselja Prestranek.
V 1. volilni enoti se voli štiri člane sveta.
2. volilna enota zajema območja naselij Matenja vas,
Grobišče, Rakitnik.
V 2. volilni enoti se voli tri člane sveta.
3. volilna enota zajema območji naselij Koče in Žeje.
V 3. volilni enoti se voli dva člana sveta.
9. Svet krajevne skupnosti Razdrto ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki
zajema območje naselja Razdrto.
10. Svet krajevne skupnosti Studeno ima osem članov.
Za volitve članov sveta se določita dve volilni enoti.
1. volilna enota zajema območje naselja Studeno.
V 1. volilni enoti se voli šest članov sveta.
2. volilna enota zajema območje naselij Lohača in Strmca.
V 2. volilni enoti se voli dva člana sveta.
11. Svet krajevne skupnosti Šmihel pod Nanosom ima
sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki
zajema območje naselja: Šmihel pod Nanosom.
12. Svet krajevne skupnosti Veliko Ubeljsko ima osem
članov.
Za volitve članov sveta se določijo štiri volilne enote.
1. volilna enota zajema območje naselja Veliko Ubeljsko.
V 1. volilni enoti se voli dva člana sveta.
2. volilna enota zajema območje naselja Malo Ubeljsko.
V 2. volilni enoti se voli dva člana sveta.
3. volilna enota zajema območje naselja Strane.
V 3. volilni enoti se voli dva člana sveta.
4. volilna enota zajema območje naselja Brezje.
V 4. volilni enoti se voli dva člana sveta.
13. Svet krajevne skupnosti Slavina ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki
zajema območje naselja Slavina.
14. Svet krajevne skupnosti Orehek ima sedem članov.
Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki
zajema območje naselja Orehek.
3. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Sklep o
določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih sku‑
pnostih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 59/98 in 61/06).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se po poteku mandata
obstoječim svetom krajevnih skupnosti.
Št. 007-18/2010
Postojna, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2919.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Postojna

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samo‑
upravi – uradno prečiščeno besedilo, (ZLS‑UPB2) (Uradni list
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RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu
okolja – uradno prečiščeno besedilo (ZVO‑1‑UPB1) (Uradni
list RS, št. 39/06 in 70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodar‑
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06),
3. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo
(ZP‑1 – UPB4) (Uradni list RS, št. 3/07), 3. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list
RS, št. 105/08 in 48/09) ter 7. člena Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na
26. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Postojna
1. člen
Drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 45. člena se
spremenijo in preoblikujejo tako, da se obstoječe besedilo v
popolnosti črta in zamenja z naslednjim besedilom:
»Na območju lokalnega vodovodnega sistema Malo
Ubeljsko–Jazbina zagotavlja oskrbo s pitno vodo iz lokalnih
vodnih virov v skladu s Potrdilom Občine Postojne o priglasi‑
tvi del št. 352‑2/84‑7/GB, z dne 18. 7. 1984, Vaška skupnost
Malo Ubeljsko, katero predstavljajo lastniki vseh priključenih
objektov na ta vodovodni sistem, in sicer lastniki objektov s
hišnimi številkami Malo Ubeljsko 5, 6, 7, 8, 9a, 10, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 19a, 20, 21, 22, 24 in 25. Upravljanje lokalnega
vodovodnega sistema zagotavlja na podlagi pogodbe z lastni‑
ki sistema podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,
d.o.o.
Na območju zasebnega vodovodnega sistema Veliko
Ubeljsko–Podkamen, v skladu z izdanim Vodnim dovolje‑
njem št. 35526‑16296/2004, z dne 7. 4. 2008, zagotavljajo
lastno oskrbo s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov lastniki
vseh priključenih objektov na ta vodovodni sistem, in sicer
lastniki objektov s hišnimi številkami Veliko Ubeljsko 4, 4a,
8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 29, 29a, 30 in 31. Upravljanje
lokalnega vodovodnega sistema zagotavlja na podlagi po‑
godbe z lastniki sistema podjetje Kovod Postojna, vodovod,
kanalizacija, d.o.o.
Na območju zasebnega vodovodnega sistema Veliko
Ubeljsko–Pod Plotonico, v skladu z izdanim Vodnim dovo‑
ljenjem št. 35526‑16297/2004, z dne 7. 4. 2008, zagotavljajo
lastno oskrbo s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov lastniki
vseh priključenih objektov na ta vodovodni sistem, in sicer
lastniki objektov s hišnimi številkami Veliko Ubeljsko 34 in 35.
Upravljanje lokalnega vodovodnega sistema zagotavlja na
podlagi pogodbe z lastniki sistema podjetje Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija, d.o.o.
Na območju zasebnega vodovodnega sistema Veliko
Ubeljsko–Petrova ograda, v skladu z izdanim Vodnim dovolje‑
njem št. 35526‑16298/2004, z dne 7. 4. 2008, zagotavljajo la‑
stno oskrbo s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov in upravljanje
zasebnega vodovodnega sistema lastniki vseh priključenih
objektov na ta vodovodni sistem, in sicer lastniki objektov s
hišnimi številkami Veliko Ubeljsko 14, 19, 20, 22, 26, 27, 32,
32a, 33, 37a, 38, 39 in 40. Upravljanje lokalnega vodovodne‑
ga sistema zagotavlja na podlagi pogodbe z lastniki sistema
podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2010
Postojna, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Stran

7952 /
2920.

Št.
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Pravilnik o spremembi Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči
za pospeševanje razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju
2007–2013

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samo‑
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US,
76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in 14/10 – ZLS), Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 24/00, 79/01, 30/02,
56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10), 36. člena
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1 in 45/08)
ter na podlagi 7. ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 26. seji
dne 22. 6. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva
in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju
2007–2013
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za pospe‑
ševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Postojna v
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljevanju:
Pravilnik) se v 6. členu v razdelek »Splošna pravila za go‑
spodarstvo« za 2. doda nov 3. ukrep »Sofinanciranje plačila
prevoznih stroškov«, dosedanji 3. ukrep pa postane 4.
2. člen
V Pravilniku se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme
(Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih ob‑
močjih občine pokrivati dodatne stroške transporta in opreme.
Cilji ukrepa:
Ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na
odročnih območjih.
Predmet podpore:
Pokrivanje operativnih, dodatnih stroškov prevoza (tran‑
sporta in opreme).
Upravičenci:
Zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta; subjekti, ki so
registrirani in opravljajo gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti
transporta. Predložen mora biti seznam lokalnih, odročnih prog,
z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
Upravičeni stroški:
Dodatni operativni stroški prevoza na odročnih območjih.
Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči do 100% upravičenih stroškov
za prevoz.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena za transport in
opremo, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko
obdobje 2007–2013.
Št. 007-22/2010
Postojna, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2921.

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

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS‑D in 105/08
– Odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 26. seji dne
22. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Postojna
1.
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stro‑
škov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Postojna.
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 župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če
pride do ponovitve 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 stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
4.
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 posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov
na vnovičnem glasovanju.
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 Postojna
v roku 30 dni po predložitvi poročila o stroških volilne kampanje
občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
7.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Postojna (Uradni list RS, št. 90/02).
Št. 03201-7/2010
Postojna, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ROGAŠOVCI
2922.

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci
za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci je
Občinski svet Občine Rogašovci na 30. redni seji dne 24. 6.
2010 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Rogašovci za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci
za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2009
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od‑
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi‑
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci
za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt
razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2009 ter o
njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa fi‑
nančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni
podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov pa
se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.
Št. 410-6/2010-14
Rogašovci, dne 24. junija 2010

70
700
703
704
706
71
710

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
PREMOŽENJA

720
721
722

73
730
731
74
740
741

783

40

401
402

Priloga:
OPIS

714
72

400

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

KONTO

711
712
713

Realizacija
2009
v EUR

3.149.611,57
2.031.610,45

403
409
41
410
411
412

1.912.973,92

413

1.883.568,00
15.665,79

42
420

13.740,13

43

118.636,53

430
431

44.785,00
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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
ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIAL‑
NEGA
PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EU
ZA KOHEZIJSKO POLITIKO
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
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
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Stran

7953
349,95
0,00

3.095,07
70.406,51
46.000,00
36.800,00

9.200,00
48.450,00
48.450,00

1.023.551,12
608.279,62

415.271,50

2.855.341,76
623.014,99
101.316,35
17.509,03
493.465,81
723,80
10.000,00
934.812,26
27.743,53
361.199,42
81.413,24
464.456,07
1.161.251,75
1.161.251,75
136.262,76

88.667,95

7954 /

Stran

432
III.

B.
75

IV.

750
751
752
44

V.

440
441
VI.

C.
VII.

50
500
55
550

VIII.

IX.
X.
XI.

9009

Št.
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INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
47.594,81
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
294.269,81
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
2.631,96
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH DE‑
LEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
2.631,96
DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
0,00
DANA POSOJILA
0,00
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
0,00
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
2.631,96
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
11.214,72
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
11.214,72
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
285.687,05
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.‑VIII.)
–11.214,72
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
–294.269,81
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
815.080,71
Splošni sklad za drugo
815.080,71

SEVNICA
2923.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
večstanovanjskih objektov v Šmarju

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09,
14/10 – Odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opre‑
mljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) ter 9. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na
29. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja občinskega
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo
večstanovanjskih objektov v Šmarju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb‑
nih zemljišč za območje opremljanja občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih objektov v
Šmarju, ki ga je izdelalo podjetje Esplanada d.o.o. Šentrupert
v maju 2010, tako da določa:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

SPLOŠNE DOLOČBE
OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE IN‑
FRASTRUKTURE
PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
ZAGOTAVLJANJE IZGRADNJE KOMUNALNE
OPREME
KONČNE DOLOČBE.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in
omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje
te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnič‑
ni pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture
– prikaz vseh stroškov gradnje nove komunalne infra‑
strukture
– prikaz obračunskih stroškov za novo in obstoječo ko‑
munalno infrastrukturo
– terminski plan izgradnje
– podlage za odmero komunalnega prispevka
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja:
– je podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno javno
gospodarsko infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske
ureditve, načrtovane z občinskim podrobnim prostorskim načr‑
tom izvedejo in služijo svojemu namenu,
– določa podrobnejša merila in pogoje za odmero ko‑
munalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno
infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komu‑
nalno infrastrukturo,
– posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo
lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z
78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Občino
Sevnica in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno
in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s po‑
godbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih
in obsegu kot to določa pogodba o opremljanju in program
opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega
odloka temelji na Odloku o občinskem podrobnem prostorskem

Uradni list Republike Slovenije

Št.

načrtu za gradnjo večstanovanjskih objektov v Šmarju (Uradni
list RS, št. 34/10) (v nadaljevanju OPPN Šmarje), ter strokovnih
podlagah le‑tega.
Meja območja občinskega podrobnega prostorskega na‑
črta meji na severni strani na občinsko kategorizirano javno
pot JP 872375 Pot na Zajčjo Goro–Odcep Bohorska ulica, na
zahodni in južni strani pa JP 872371 Pot na Zajčjo Goro. Na
vzhodni strani območje urejanja meji na obstoječe stanovanj‑
sko območje z že zgrajenimi stanovanjskimi hišami. Območje
urejanja obsega parcele številka 92/2 in 95, k.o. Šmarje, v
skupni površini 4.225 m2.
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Obravnavano območje opremljanja je komunalno že opre‑
mljeno, saj gre za manjše območje, ki leži v širšem območju
obstoječe stanovanjske pozidave z objekti, ki so priključeni na
vso obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo. Potrebna pa je
razširitev oziroma rekonstrukcija javne poti s hodniki za pešce
in ureditev z zaščito obstoječe komunalne opreme na način, ki
bo omogočil gradnjo novih manjših večstanovanjskih objektov
in uporabo le‑teh.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Predvidena je naslednja komunalna oprema:
– razširitev občinske kategorizirane javne poti JP 872371
Pot na Zajčjo Goro,
– izgradnja hodnika za pešce ob občinski kategorizirani
javni poti JP 872371 Pot na Zajčjo Goro in ob JP 872375 Pot
na Zajčjo Goro–Odcep Bohorska ulica.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za vsako posamezno
vrsto komunalne opreme obsega celotno območje opremljanja
iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpa‑
dejo na območje urejanja po OPPN znašajo 39.395 EUR po
cenah maj 2010 in obsegajo stroške projektne in investicijske
dokumentacije ter stroške gradnje komunalne opreme. Obra‑
čunski stroški gradnje nove infrastrukture so enaki in znašajo
39.395 EUR po cenah maj 2010.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo javno infra‑
strukturo
Postavka
1. Cestno omrežje
2. Javne površine za pešce
Skupaj

Znesek
1.845
37.550
39.395

Delež
4,68%
95,32%
100,00%

Skupni stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo zna‑
šajo 60.173,80 EUR po cenah z revalorizacijo indeksa rasti
cen za nizko gradnjo cen (za leto 2008, 2009) in zajemajo
obstoječo infrastrukturo, ki odpade na obračunsko območje,
so izračunani po veljavnem Odloku o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo na območju Občine Sevnica in Odloku o
komunalnem prispevku v Občini Sevnica (oba Uradni list RS,
št. 119/07, 68/08).
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Stran

7955

V območju opremljanja je predvidena izgradnja javnih
površin za pešce (hodnik za pešce) in postavitev EKO otoka,
zato glede na višino investicije, ki jo bo namesto občine nosil
po pogodbi o opremljanju investitor, se investitorja oprosti
plačila strukturnega deleža skupnih stroškov za obstoječo infra‑
strukturo in sicer za javne površine in EKO otoka, ter za delež
investicije za razširitev javne poti (vključujoč 20% DDV). Z
upoštevanjem teh olajšav obračunski stroški (So) za obstoječo
infrastrukturo znašajo 57.807,28 EUR in so glede na skupne
stroške znižani za navedeni delež.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo javno
infrastrukturo
Skupni
stroški
v EUR

Postavka
1. Ceste

33.801,49

31.587,49

9.653,28

9.653,28

15.611,14

15.611,14

843,27

843,27

2. Vodovod
3. Kanalizacija
4. Javna razsvetljava
5. Javne površine
6. Odlagališče
7. Ekološki otoki
Skupaj

Obračunski
stroški
v EUR

67,30

–

112,10

112,10

85,22

–

60.173,80

57.807,28

9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo javne gospodarske infra‑
strukture zagotavlja Občina Sevnica iz proračuna, v obračun‑
skem območju po OPPN pa sam investitor kot lastnik zemljišča
parcele št. 95 in investitor gradnje štirih manjših večstanovanj‑
skih objektov na območju opremljanja v soglasju z upravljavci
infrastrukturnih omrežij.
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve
infrastrukture določene v OPPN Šmarje, tako da zagotovi opre‑
mljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s pro‑
gramom opremljanja.
Zavezanec – investitor zagotavlja finančna sredstva za
izgradnjo nove komunalne infrastrukture v višini 39.395 EUR
namesto plačila prispevka za novo infrastrukturo s sklenitvijo
pogodbe o opremljanju, v kateri bodo urejena medsebojna
razmerja med Občino Sevnica in investitorjem.
Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s termin‑
skim planom izgradnje infrastrukture.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan je sledeč:
– izdelava projektne dokumentacije: februar–junij (PGD),
julij (PZI) 2010
– pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje:
avgust 2010
– prestavitev, nadomestitev in gradnja nove: infrastrukture
ter stanovanjskih objektov avgust–september 2010
– tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja: naj‑
kasneje september 2011.
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne izvedbe
objektov in komunalne opreme na območju opremljanja. Možna
so odstopanja od predvidenih etapnosti pod pogojem, da le‑te
ne spreminjajo zasnove OPPN. Etape se lahko izvajajo posa‑
mezno ali skupaj, vsebovati pa morajo posamezne zaključene
funkcionalne enote.
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IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

V. ZAGOTAVLJANJE IZGRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi : Dti = 0,7 : 0,3
– da je faktor dejavnosti za stanovanjske objekte
Kdej = 1,0.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preraču‑
nani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov
za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem
območju znašajo:
turo

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastruk‑
Cp(ij)
(EUR/m2)

Postavka
1. Cestno omrežje
2. Javne površine za pešce
Skupaj

0,43
8,89
9,32

Ct(ij)
(EUR/m2)
0,66
13,36
14,02

14. člen

16. člen
(pogodba o opremljanju in znižanje komunalnega prispevka
zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil
območje z novo infrastrukturo na lastne stroške v rokih in ob‑
segu kot to določa program opremljanja.
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremlja‑
nju določi, da mora investitor v določenem roku po programu
opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno in‑
frastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala
prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obvezno‑
sti glede gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture,
prenosom zemljišča na katerem je komunalna infrastruktura in
komunalne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s
predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh
medsebojnih obveznosti.
VI. KONČNE DOLOČBE
17. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prosto‑
ra Občine Sevnica.
18. člen

(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obsto‑
ječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu
opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komu‑
nalnega prispevka. Osnova za določitev skupnih in obračunskih
stroškov je program opremljanja za območje celotne Občine
Sevnica in površine predvidenih novih objektov v območju
opremljanja s pripadajočo gradbeno parcelo.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za
posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:

(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3502-0037/2010
Sevnica, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infra‑
strukturo
Cp(ij)
(EUR/m2)

Postavka
1. Ceste
2. Vodovod
3. Kanalizacija
4. Javna razsvetljava
5. Odlagališče
Skupaj

7,48
2,28
3,69
0,20
0,03
13,68

Ct(ij)
(EUR/m2)
11,24
3,43
5,56
0,30
0,04
20,57

15. člen
(revaloriziranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere in izdaje odločbe
po upravnem postopku indeksira ob uporabi povprečnega le‑
tnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, za revaloriziranje ob‑
računskih stroškov obstoječe infrastrukture, po potrebi pa tudi
za revalorizacijo obračunskih stroškov za novo infrastrukturo.
Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upošte‑
vani po cenah iz strukture cene na dan 2. 1. 2008 po veljavnem
odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju
Občine Sevnica in v tem programu revalorizirani z indeksom
rasti cen za nizko gradnjo za leto 2008 in 2009.

2924.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popra‑
vek, 92/05 – ZJC‑B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 126/07,
57/09 – Skl. US) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Sevnica na 29. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo
št. 2298/1, pot v izmeri 308 m², pripisano v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1078, k.o. Vrh.
2. člen
Nepremičnina, navedena v 1. členu tega sklepa, preneha
imeti značaj javnega dobra in se parcela št. 2298/1 odpiše
iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1078, k.o. Vrh, in se zanjo v
isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem vložku vknjiži
lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a,
8290 Sevnica.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0070/2009
Sevnica, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SLOVENJ GRADEC
2925.

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec

Št.

Stran

7957

tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu
občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje
mandata člana sveta ožjega dela občine.«
5. člen
V 108. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek,
tako da se odstavek glasi:
»Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sve‑
ta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila. V splošnih aktih upo‑
rabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/1999
Slovenj Gradec, dne 24. junija 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Za‑
kona o lokalni samoupravi (ZLS‑O) (Uradni list RS, št. 76/08)
in (ZLS‑P) (Uradni list RS, št. 79/09) je Občinski svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 36. seji dne 21. 6. 2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Mestne občine Slovenj Gradec

53 / 2. 7. 2010 /

2926.

Odlok o delni ukinitvi dela Odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo
degradiranega prostora

1. člen
V Statutu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – UPB1) se v 8. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične
nagrade ob posebnih priložnostih in obletnicah občanov.«

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra‑
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo) in
5. točke 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B) je Mestni svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 36. seji dne 21. 6. 2010 sprejel

2. člen
V 22. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. 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 ob‑
činskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski
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 drugega
odstavka tega člena 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 predstavnik
liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta
kandidat izvoljen.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.

ODLOK
o delni ukinitvi dela Odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo
degradiranega prostora
(Uradni list RS, št. 47/94)

3. člen
V petem odstavku 37. člena se doda nov drugi stavek,
tako da se po spremembi odstavek glasi:
»Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem, ko
občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata. Če župan odstopi, mu
preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti
občinski svet in občinsko volilno komisijo.«
4. člen
Spremeni se prvi stavek petega odstavka 60. člena, tako
da se po novem odstavek glasi:
»Član sveta ožjega dela občine ne more biti župan, podž‑
upan in javni uslužbenec v občinski upravi. Določbe zakona in

1. člen
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sana‑
cijo degradiranega prostora (Uradni list RS, št. 47/94), ki ga je
izdelal Razvojni zavod Domžale, Ljubljanska 76, pod št. 56/94
v februarju 1994, preneha veljati v delu, kjer je bilo za sanacijo
objektov že pridobljeno predpisano pravnomočno gradbeno do‑
voljenje in sanacija izvedena v skladu z izdanim gradbenim do‑
voljenjem ter v delu poseg pod zaporedno številko 30, investitor
Rotovnik Danica, Božo, Gradišče 3c, št. prijave 35101‑69/93,
parcelna št. 843/3, k.o. Gradišče, vrsta posega – prizidek.
2. člen
Za nadaljnje urejanje tega območja se kot izvedbeni pro‑
storski akt uporabljata Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih
za območja izven naselij v Občini Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 1/95) in Odlok o spremembi Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 23/06). V preostalem delu ostaja
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za sanacijo
degradiranega prostora še vedno v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/1994
Slovenj Gradec, dne 9. junija 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Stran
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Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javnozasebno partnerstvo ter določitev osnovnih
pogojev izvedbe projekta za izgradnjo
Termalnega centra Slovenj Gradec

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno‑zasebnem par‑
tnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju: »ZJZP«)
ter Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 43/08 – UPB‑1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj
Gradec na 36. seji dne 21. 6. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
in 135/2, vse k.o. Dobrava ter parc. št. 117/1, 117/8, 117/9,
117/10, 162/1, 674/2, 674/3, 676, 681/1, 681/2, 681/3, 681/4,
682/1, 682/3, 735/4 in 735/5, vse k.o. Šmiklavž in skladno s
sprejetim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom »Termalni
center Slovenj Gradec«.
6. člen
(obveznosti javnega partnerja JZP)

1. člen

Javni partner mora zagotoviti naslednje:
– izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta
(OPPN),
– izgradnja optičnih povezav,
– izgradnja objektov, omrežja in naprav za oskrbo s pitno
vodo,
– izgradnja objektov, omrežja in naprav za odvajanje in
čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda,
– pridobitev gradbenega dovoljenja,
– izgradnja kolesarske steze.

(vsebina odloka)

7. člen

ODLOK
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno
partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev
izvedbe projekta za izgradnjo Termalnega centra
Slovenj Gradec

Ta odlok predstavlja pravno podlago za izpeljavo pro‑
jekta izgradnje Termalnega centra Slovenj Gradec na podlagi
javno‑zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP) in določa
osnovna merila glede izpeljave postopkov na podlagi veljavne
zakonodaje.
Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: javni par‑
tner) s tem odlokom ugotavlja javni interes za izgradnjo Termal‑
nega centra Slovenj Gradec.
2. člen
(javni interes)
Za projekt »Termalni center Slovenj Gradec« je ugotovljen
javni interes za izvedbo projektiranja in izgradnje na podlagi
sledeče dokumentacije in v njih ugotovljenih dejstvih:
– Poročilo o izvedbi Raziskovalno‑kaptažne vrtine MD
1/05, ki ga je izdelalo podjetje Geološki zavod Slovenije, Lju‑
bljana, oktober 2005,
– Strateški razvojni program Mestne občine Slovenj Gra‑
dec za obdobje 2008–2013,
– Strategija nadaljnjega razvoja in trženja destinacije
Slovenj Gradca z izhodiščem na »Termalnem centru Slovenj
Gradec«, ki jo je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško,
– Investicijski elaborat »Termalni center Slovenj Gradec«
in javno‑zasebno partnerstvo, ki ga je izdelala Mestna občina
Slovenj Gradec, maj 2010.
3. člen
(oblika izvedbe JZP)
JZP na področju izgradnje Termalnega centra Slovenj
Gradec se izvede v 1. fazi v obliki pogodbenega partnerstva,
in sicer kot koncesijsko razmerje ter v 2. fazi kot statusno
partnerstvo.
4. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
JZP se izvaja tako, da pride do sodelovanja javnega in
zasebnega sektorja pri pripravi dokumentacije in izvedbi pro‑
jektov. Z JZP se zasledujejo pozitivni učinki: znižanje proračun‑
skih izdatkov, pridobitev dodatnega kapitala, celovita ponudba
storitev, večja izbira javnih storitev, boljša kakovost storitev ter
boljša distribucija javnih storitev.
5. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
JZP na področju izgradnje Termalnega centra Slovenj
Gradec se bo izvajalo na območju parc. št. 63/2 – del, 93/4 –
del, 97, 99, 100, 101, 102 – del, 104/1, 104/2, 106, 107, 108,
112/1, 112/2, 114 – del, 116 – del, 118 – del, 119 – del, 135/1

(obveznosti zasebnega partnerja JZP)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
– izdelava PGD in PZI za izgradnjo I. faze,
– izgradnja objektov, ki bodo predmet gradbenega do‑
voljenja,
– upravljanje in trženje projekta,
– nadgradnja projekta,
– upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih
pravnih poslov.
8. člen
Roki izvedbe obveznosti javnega in zasebnega partnerja
se dogovorijo in uskladijo v konkurenčnem dialogu v postopku
izbire zasebnega partnerja.
9. člen
Zasebni partner mora zagotoviti storitve določene v tem
odloku in opredeljene v pogodbi v sodelovanju z javnim par‑
tnerjem.
10. člen
(način financiranja)
Projekt JZP se financira iz proračunskih in zasebnih sred‑
stev. Prav tako se pridobivajo sredstva, ki jih za to področje z
razpisi namenja Evropska unija oziroma druge institucije iz
tega območja.
Financiranje se določi v investicijskem elaboratu.
11. člen
(ostale določbe)
Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju
pri izvedbi projektov JZP na podlagi izkazanega interesa za‑
gotavljal dostop do javnih evidenc, s katerimi upravlja. Prav
tako zasebnemu partnerju nudi strokovno podporo v tolikšnem
obsegu, kot se bo določilo v projektni dokumentaciji posame‑
znega projekta JZP.
12. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 320-1/2010
Slovenj Gradec, junij 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2928.

Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja
– modre cone na javnih in urejenih parkiriščih
v Slovenj Gradcu in o obračunavanju
pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev
za nadzorovana in urejena parkirišča
na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Župan Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi 15. in
16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa – ZVCP‑1‑UPB5
(Uradni list RS, št. 56/08, 58/09), 29. in 65. člena Zakona o lokalni
samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 79/09) ter 7. člena
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec – UPB (Uradni list RS,
št. 43/08), 9., 12., 36., 41. in 44. člena Odloka o ureditvi cestnega
prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95,
33/97, 71/97, 56/98, 78/99, 59/00, 58/01, 79/06) sprejme

SKLEP
o uvedbi časovno omejenega parkiranja
– modre cone na javnih in urejenih parkiriščih
v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih
parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana
in urejena parkirišča na območju
Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Javna parkirišča se razdelijo na naslednje parkirne
cone:
I. cona zajema parkirišče na Glavnem trgu na katerem je
uvedeno plačilo parkirnine.
II. cona zajema parkirišča za Kulturnim domom razen
zgornjega platoja, Upravni enoti razen zadnje četrtine parkiri‑
šča, Hotelom Pohorje, na Vorančevem trgu, Gosposvetski ulici
in Iršičevi ulici. V drugi coni se uvede območje kratkotrajnega
parkiranja s plačilom parkirnine preko parkirnega avtomata.
III. cona zajema parkirišča pri gradu Rotenturn, Avtobusni
postaji, pri bivši Nami, prvi del parkirišča na Iršičevi ulici, Meškovi
ulici, Partizanski ulici in zgornji plato pri Kulturnem domu. V tretji
coni se uvede območje kratkotrajnega parkiranja – modra cona,
kjer je parkiranje dovoljeno do dveh ur razen na prvem delu
Iršičeve ulice, kjer je parkiranje dovoljeno do štirih ur.
Omenjena parkirišča so nadzorovana parkirišča.
IV. cona zajema vsa ostala javna parkirišča.
2. člen
Abonma za stanovalce I. cone znaša 15 € in za pravne
osebe – javne službe 100 € za eno leto.
Rezerviran parkirni prostor s talno označbo »R« znaša
750 € za eno leto.
3. člen
Abonma za II. cono in III. cono znaša 200 € za eno leto in
dovoljuje parkiranje v obeh conah.
Rezerviran parkirni prostor s talno označbo »R« znaša 400 €
za eno leto. Abonma za stanovalce znaša 15 € za eno leto.
4. člen
Rezerviran parkirni prostor s talno označbo »R« v IV. coni
znaša 300 € za eno leto.
5. člen
Abonma za vse parkirne cone znaša 330 € za eno leto.
6. člen
Referat za promet določi način izdaje abonmajev in nad‑
zoruje njihovo izdajo in uporabnike abonmajev.
7. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep
št. 34002‑03/99 z dne 5. 1. 1999 in sklep št. 34002‑03/99 z
dne 13. 7. 2000.
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8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 34002-03/1999
Slovenj Gradec, dne 21. junija 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

2929.

Sklep o delnem povračilu stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2010 v Mestni
občini Slovenj Gradec

Na podlagi 23. do 28. člena Zakona o volilni kampa‑
nji in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in
16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 43/08) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec
na 36. seji dne 21. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2010 v Mestni občini
Slovenj Gradec
I.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stro‑
škov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2010 v Mestni
občini Slovenj Gradec.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 eur na posameznega volilnega upravičenca
v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo pre‑
seči 0,25 eur na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko pove‑
čajo še za 0,15 eur na posameznega volilnega upravičenca
v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadali
mandati za svetnike v Občinski svet Mestne občine Slovenj
Gradec, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje
v višini 0,33 eur za vsak dobljeni glas, pri čemer pa skupni
znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči porabljenih sred‑
stev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu
sodišču RS.
IV.
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 posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v
višini 0,12 eur na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na
ponovnem glasovanju.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli‑
tve članov Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec ali
za volitve župana Mestne občine Slovenj Gradec se na njegovo
zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Mestne
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občine Slovenj Gradec, najpozneje v roku 30 dni po predložitvi
poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo
občinskemu svetu in Računskemu sodišču RS.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za lokalne volitve v
letu 2010.
Št. 041-1/2010
Slovenj Gradec, dne 28. junija 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

SLOVENSKE KONJICE
2930.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev odloka o sprejetju lokacijskega
načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 27. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in
100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
odloka o sprejetju lokacijskega načrta
Podjetniško obrtna cona Pod goro II
(Uradni list RS, št. 62/07)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
V skladu s sprejetim Odlokom o sprejetju lokacijskega
načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS,
št. 62/07) in programom opremljanja stavbnih zemljišč je bilo
obravnavano območje komunalno urejeno in prodano na javni
dražbi, ki jo je izvedla Občina Slovenske Konjice.
Razlogi za spremembe in dopolnitve prostorskega akta so
v spremembi zasnove in koncepta predvidenega z lokacijskim
načrtom v smislu prilagoditve umestitve tlorisnih in višinskih
gabaritov objektov za potrebe dejavnosti, ki jo opravlja novi
lastnik.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev pro‑
storskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) in (ZPNa‑
črt‑A) Uradni list RS, št. 108/09).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na par‑
celne številke 945/17, 945/18, 945/21, 945/22, 935/13, 935/14,
935/12, 935/10, vse v k.o. Slovenske Konjice, znotraj meje
območja obravnave.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za ob‑
dobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS,
št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen
v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in
75/04), je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o sprejetju lokacijskega
načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II (Uradni list RS,
št. 62/07).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano
območje, bo priskrbel naročnik.

Uradni list Republike Slovenije
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta
in njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta
Objava sklepa v uradnem glasilu in na
svetovnem spletu, MOP
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o
izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta
Pridobivanje smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi osnutka

junij 2010
junij 2010
30 dni

10 dni
/
7 dni pred
pričetkom javne
razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališča do pripomb
7 dni po zaključku
in predlogov
javne razgrnitve
Pridobivanje mnenj
/
Priprava usklajenega predloga
7 dni
Sprejemanje odloka na občinskem svetu september,
oktober 2010
Objava v Uradnem listu
oktober 2010
5. Nosilci urejanja prostora
Zaradi narave sprememb in dopolnitev prostorskega akta
ne bo potrebno ponovno pridobivanje smernic in mnenj nosil‑
cev urejanja prostora.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik sprememb in dopolnitev
prostorskega akta AD Vita d.o.o., Stari trg 33, 3210 Sl. Konjice.
Za Izdelovalca sprememb in dopolnitev prostorskega akta
je investitor izbral RC – planiranje d.o.o. Celje, Ulica XIV. divi‑
zije 14, 3000 Celje.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slo‑
venije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0012/2010 131
Slovenske Konjice, dne 24. junija 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ŠKOFJA LOKA
2931.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Škofja Loka

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Za‑
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI‑UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 – popr., 58/09),
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno
besedilo – UPB2, 25/08), Uredbe o merilih za oblikovanje javne
mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi po‑
trebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98,
27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih
osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in iz‑
obraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in
18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95,
47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji
dne 27. 5. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtec Škofja Loka
1. člen
V 2. členu se v petem odstavku doda nova prva alinea,
ki se glasi:
»– Enota Biba, Podlubnik 1e, Škofja Loka,«.
Dosedanja prva do peta alinea petega odstavka 2. člena
postanejo druga do šesta alinea petega odstavka 2. člena.
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »V sredini pečata je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu je izpisano ime in sedež zavoda, Vrtec
Škofja Loka, Podlubnik 1d, Škofja Loka.«.
3. člen
V 9. členu se besedilo člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje javno veljavnega
programa Kurikul za vrtce (Uradni list RS, št. 33/99), ki je spre‑
jet na način in po postopku, ki ga določa zakon.«.
4. člen
V 11. členu se v prvem odstavku spremeni besedilo, tako
da se ta glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po pred‑
šolski vzgoji otrok na območju Občine Škofja Loka.«.
5. člen
V 13. členu s v drugem odstavku spremeni besedilo tako,
da se glasi:
»Svet sestavlja 11 članov, in sicer:
– ustanovitelj: 3 predstavniki,
– delavci zavoda: 5 predstavnikov in
– starši: 3 predstavniki.«.
6. člen
V 24. členu se v prvem odstavku besedilo spremeni tako,
da se črta beseda »lahko« in se glasi:
»V zavodu se imenuje pomočnik ravnatelja, ki pomaga
ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.«.

Št.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-8/2008
Škofja Loka, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

2932.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ivana Groharja

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00
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– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Za‑
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI‑UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 – popr., 58/09),
Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,
javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraže‑
vanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03),
Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
(Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občin‑
ski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 27. 5. 2010
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
1. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sestavlja 11 članov, in sicer:
– ustanovitelj: 3 predstavniki,
– delavci zavoda: 5 predstavnikov in
– starši: 3 predstavniki.«.
V četrtem odstavku 14. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Štirje predstavniki se volijo iz matične šole,
en pa iz podružnic šole.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/2008
Škofja Loka, dne 27. maja 2010

7. člen
V 32. členu se črta tretji odstavek:
»Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi resorni minister.«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek
32. člena.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
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Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

2933.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Škofja Loka - Mesto

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Za‑
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI‑UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 – popr., 58/09),
Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,
javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraže‑
vanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne
mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03),
Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih
osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol
(Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 18. člena Statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občin‑
ski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 27. 5. 2010
sprejel
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Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Škofja Loka - Mesto

Dosedanja peti in šesti odstavek 14. člena postaneta šesti
in sedmi odstavek.

1. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sestavlja 11 članov, in sicer:
– ustanovitelj: 3 predstavniki,
– delavci zavoda: 5 predstavnikov in
– starši: 3 predstavniki.«.

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

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Št. 014-4/2008
Škofja Loka, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-5/2008
Škofja Loka, dne 27. maja 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

2934.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPD‑
ZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o or‑
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI‑UPB5,
Uradni list RS, št. 16/07, 36/08 – popr., 58/09), Uredbe o merilih
za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih
šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list
RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za ustanavlja‑
nje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in
18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95,
47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne
27. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja
1. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet sestavlja 11 članov, in sicer:
– ustanovitelj: 3 predstavniki,
– delavci zavoda: 5 predstavnikov in
– starši: 3 predstavniki.«.
Za četrtim odstavkom 14. člena se doda nov peti odsta‑
vek, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli na sledeči način:
– 2 predstavnika iz vrst učiteljev na predmetni stopnji,
– 1 predstavnik iz vrst učiteljev na razredni stopnji, ki delo
opravljajo na sedežu zavoda,
– 1 predstavnik iz vrst učiteljev na Podružnični šoli
Reteče in
– 1 predstavnik iz vrst strokovnih, svetovalnih in tehničnih
delavcev zavoda.«.

TREBNJE
2935.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izdajanju občinskega glasila »Glasilo
občanov«

Na podlagi 6. 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); določb Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (ZMed‑UPB1),
36/08 – ZPOmK‑1) ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Treb‑
nje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet
Občine Trebnje na 38. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o izdajanju občinskega glasila
»Glasilo občanov«
1. člen
V Odloku o izdajanju občinskega glasila »Glasilo obča‑
nov« (Uradni list RS, št. 108/05, 34/07) se besedilo drugega
odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Politične stranke in liste, ki so zastopane v občinskem
svetu, imajo možnost brezplačne objave člankov v glasilu naj‑
več do velikosti 1/8 strani, razen v času volilne kampanje za
lokalne volitve in referendum, ko veljajo pravila, določena v
2. členu tega odloka.«.
Besedilo tretjega odstavka 3. člena se spremeni tako,
da se v prvem stavku za besedo »prostora« doda beseda
»brezplačno«.
Besedilo četrtega odstavka 3. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»V glasilu se proti plačilu lahko objavijo oglasna sporočila,
in sicer največ do 20% obsega glasila. Brezplačno se v glasilu
objavijo obvestila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina
Trebnje, krajevnih skupnosti Občine Trebnje, društev in organi‑
zacij, v katere so vključeni občani Občine Trebnje in delujejo v
javnem interesu. Brezplačno se objavi tudi osmrtnica ali zahva‑
la ob smrti za pokojnega občana Občine Trebnje. Spominskih
objav ob obletnicah smrti se ne objavlja.«.
2. člen
Za 4. členom doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»(1) Najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah
oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu občinski
svet na predlog župana s sklepom sprejme podrobna pravila
glede obsega, pogojev in načina za izrabo časopisnega pro‑
stora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih
programov oziroma predstavitev mnenj o referendumskem
vprašanju.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Pravila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti
oblikovana tako, da je zagotovljena enakopravnost organiza‑
torjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih
programov.«.
3. člen
Na novo se določi besedilo črtanega 5. člena, ki se
glasi:
»(1) Trženje oglasnega prostora izvaja uredniški svet
glasila oziroma občinska uprava.
(2) Ceno oglasov s sklepom določi občinski svet na pre‑
dlog uredniškega sveta glasila.
Prihodki od oglasnega trženja so namenski in se lahko
uporabijo le za pokrivanje stroškov tiskanja dodatnih strani, ki
presegajo rednih šestnajstih strani.«.
4. člen
Besedilo četrtega odstavka 15. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Izplačila avtorskih honorarjev, izdajanje računov za pla‑
čilo oglasov na podlagi seznama realiziranih objavljenih ogla‑
sov, izdajanje računov za druga plačljiva sporočila in druge
finančne zadeve v zvezi z izdajanjem glasila opravlja Referat
za proračun občinske uprave Občine Trebnje.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št.

5.
Predsednik in člani komisije za sestavo volilnega imenika
državljanov RS pripadnikov romske skupnosti imajo pravico
do povrnitve stroškov ter pravico do ustreznega nadomestila
v skladu s predpisi.
6.
Sedež komisije je v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2010
Trebnje, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2937.

Na podlagi 41., 42. in 43. člena Zakona o evidenci volilne
pravice (Uradni list RS, št. 1/07) ter na osnovi 18. člena Sta‑
tuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07, 11/09)
je Občinski svet Občine Trebnje na 38. redni seji dne 23. 6.
2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju komisije za sestavo volilnega
imenika za pripadnike romske skupnosti
1.
V komisijo za sestavo volilnega imenika za pripadnike
romske skupnosti se imenujejo:
predsednica komisije: Tanja Šinkovec, Čatež 57a, 8212
Velika Loka,
članica: Vida Hočevar, Hudeje 26, 8210 Trebnje,
član: Dušan Jarc, Velika Ševnica 21, 8210 Trebnje.
2.
Komisija za sestavo volilnega imenika vpiše v volilni
imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, polno‑
letnega državljana RS, pripadnika romske skupnosti, ki ima
prijavljeno stalno bivališče v Občini Trebnje.
Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi iz‑
jave državljana RS, pripadnika romske skupnosti oziroma na
podlagi vpisa v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov rom‑
ske skupnosti na preteklih volitvah.

7963

4.
Za izdelavo volilnega imenika državljanov RS, pripadni‑
kov romske skupnosti, se uporabljajo določbe 19. do vključno
24. člena Zakona o evidenci volilne pravice.

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Sklep o imenovanju komisije za sestavo
volilnega imenika za pripadnike romske
skupnosti

Stran

3.
Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske sku‑
pnosti, potrdijo predsednik in člana komisije za sestavo volilne‑
ga imenika s podpisom in pečatom Občine Trebnje.
Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po
razpisu volitev pristojnemu organu v potrditev.

Št. 007-12/2010
Trebnje, dne 23. junija 2010

2936.
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Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega
prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev
kandidatov ter njihovih programov za lokalne
volitve v Občini Trebnje v volilnem letu 2010

Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS‑D, 105/08,
odločba US št. U‑I‑295/07‑8), Odloka o izdajanju občinskega
glasila »Glasilo občanov« (Uradni list RS, št. 108/05, 34/07)
ter na osnovi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 45/07, 111/07, 11/09) je Občinski svet Občine Trebnje na
38. redni seji dne 23. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora
v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov
ter njihovih programov za lokalne volitve
v Občini Trebnje v volilnem letu 2010
1.
S tem sklepom se zagotavlja enakopravnost organiza‑
torjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih
programov v času volilne kampanje za lokalne volitve 2010.
2.
(1) V občinskem glasilu »Glasilo občanov« se za predsta‑
vitve kandidatov za župana in list kandidatov za člane občin‑
skega sveta v času volilne kampanje za lokalne volitve v letu
2010 brezplačno zagotovi po 1/4 strani za vsakega kandidata
za župana in po 1/4 strani za vsako listo kandidatov za člane
občinskega sveta.
(2) V primeru, da pride do drugega kroga volitev za župa‑
na, se brezplačno zagotovi po 1/2 strani za vsakega kandidata,
pod pogojem, da v tem času glasilo izide.

Stran
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(3) Brezplačni prostor za predstavitev se zagotovi tako za
predstavitev političnih strank in kandidatnih list, ki so že zasto‑
pane v občinskem svetu, kot tudi za tiste, ki še niso zastopane
v občinskem svetu.
(4) Dodatne objave za plačilo so možne v skladu s 3. čle‑
nom Odloka o izdajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
(Uradni list RS, št. 108/05, 34/07), in sicer v največjem sku‑
pnem obsegu dveh strani.
3.
Pred objavo predstavitve kandidatov posameznih predla‑
gateljev uredniški svet izvede žreb o vrstnem redu objav. Pri
žrebanju sodelujejo predstavniki predlagateljev.
4.
Objavljene bodo vse predstavitve, ki jih bodo predlagatelji
posredovali uredniškemu odboru glasila najkasneje do roka
za oddajo vsebin za zadnjo številko, ki izide pred lokalnimi
volitvami v letu 2010.
5.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-13/2010
Trebnje, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

2938.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje
za volilno leto 2010

Na podlagi 19., 23. in 28. člena Zakona o volilni in referen‑
dumski 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 38. redni seji dne 23. 6.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
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 porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in račun‑
skemu sodišču.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravi‑
čeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župa‑
na, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila
volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR
za vsak dobljeni glas.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu, in sicer 0,12 EUR
za vsak dobljeni glas.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zne‑
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njihovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine
Trebnje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
6.
Glede primerov, ki niso določeni s tem sklepom, veljajo
določbe zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
7.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98).
8.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-14/2010
Trebnje, dne 23. junija 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Trebnje
za volilno leto 2010
1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve‑ volitve
za člane občinskega sveta in župana v Občini Trebnje za vo‑
lilno leto 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 župana ne smejo preseči
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca 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 člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane

VRANSKO
2939.

Spremembe in dopolnitve Statuta
Občine Vransko

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US in 79/09)
je Občinski svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 22. 6.
2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Vransko
1. člen
Statut Občine Vransko, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 17/2010, se spremeni tako, da se besedilo 114. člena črta
in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti obja‑
vljeni v uradnem glasilu občine »Občinski informator – Uradne

Uradni list Republike Slovenije

Št.

objave Občine Vransko« in začnejo veljati petnajsti dan po
objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu občine se objavljajo tudi drugi akti, za
katere tako določi občinski svet.«
2. člen
Ostale določbe statuta (Uradni list RS, št. 17/10) ostanejo
nespremenjene.
3. člen
Te spremembe začnejo veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007/2010-02
Vransko, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

2940.

Odlok o I. rebalansu proračuna Občine
Vransko za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 17/10) je Občinski svet Občine Vransko na
24. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o I. rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2010
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Ob‑
čine Vransko za leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/10) tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.«
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

v EUR
I. rebalans
2010
3.509.443
2.585.196
1.981.121
1.656.171
208.950
116.000
604.075
60.450
1.000
10.000
10.000
522.625
27.150
2.150
25.000

73
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PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

Stran

7965

0
0
0
897.097
897.097
4.729.684
957.231
228.214
36.828
600.182
51.008
41.000
945.245
82.000
450.520
72.270
340.455
2.607.774
2.607.774
219.434
21.000
198.434
–1.220.241

0
0

0
0

0

0
1.450 000
1.450.000
1.450.000
250.000
250.000
250.000

Stran
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IX.

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

X.
XI.

Št.
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–20.241
1.200.000
1.220.241
20.241

2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Drugi odstavek 16. člena 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 lahko zadolži do višine 1.450.000 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij v letu 2010 ne bo dajala poroštev«.
3. člen
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Vransko za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/10) ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/2010-1
Vransko, dne 22. junija 2010

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.
IV.
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.
V.
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 Vransko
v roku 30 dni po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih
sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in Računske‑
mu sodišču.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320/2010
Vransko, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

2941.

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

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08) in 16. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10) je Občinski
svet Občine Vransko na 24. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Vransko
I.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta
in župana v Občini Vransko.
II.
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.
III.
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

ZREČE
2942.

Sklep o začetku sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski
izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti
izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju)
Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje
za ta naselja

Na podlagi 57., 61.a in 96. 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 in 55/09) sprejemam

SKLEP
o začetku sprememb in dopolnitev Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij
(kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti
in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem
srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice,
Zreče, Loče in Vitanje za ta naselja
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Območje urejanja je v Dolgoročnem planu Občine Slo‑
venske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in
1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče
(Uradni list SRS, št. 23/87, Uradni list RS, št. 29/98, 64/99,
68/03, 53/08 in 97/09) opredeljeno kot površine za obrt O9.
Obravnavano območje ni pokrito z nobenim prostorsko izved‑
benim aktom. V njegovi neposredni bližini pa so območja ure‑
janja, ki se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
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za dela naselij (kjer so že realizirani prostorsko izvedbeni načrti
in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem
obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej
ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89,
Uradni list RS, št. 45/00, 37/05 in popr. 58/06) (v nadaljevanju
besedila: PUP deli naselij). Zato je potrebno spremeniti in do‑
polniti PUP deli naselij.
Spremembe in dopolnitve PUP deli naselij se nanašajo na
dva posamična posega v prostor, ki ne vplivata na celovitost
načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč
in objektov, zato se bo vodil skrajšani postopek sprememb in
dopolnitev PUP deli naselij.
2. Območje
Območje sprememb PUP deli naselij obsega del sta‑
rih Zreč. Na severu meji na zemljišče s črpališčem za vodo
Zreče 3, na vzhodu je zamejeno z reko Dravinjo, na jugu z
dovozno potjo do obravnavanega območja ter bodočo pove‑
zovalno cesto na zahodu.
Površina območja sprememb PUP deli naselij je
ca. 4.750 m2. Območje sprememb PUP se v fazi izdelave
dokumenta lahko spremeni.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Osnova za pripravo sprememb PUP deli naselij bodo že
izdelane;
– Strokovne podlage za spremembo planskih aktov in
prostorsko izvedbenih aktov Občine Zreče v letu 2000 za ure‑
ditveni območji proizvodnih in obrtno proizvodnih dejavnosti
(evid. Št. P9 in O9) v Zrečah, št. projekta 362/01, ki jih je izde‑
lalo podjetje Urbana d.n.o., Velenje,
– Programske zasnove za območje proizvodnih in obrtno
proizvodnih dejavnosti (evid. Št. P9 in O9) v Zrečah, št. projekta
455/02, ki jih je izdelalo podjetje Urbana d.n.o., Velenje.
4. Roki za pripravo
Izdelava osnutka sprememb PUP deli naselij je predvi‑
dena sedem dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava
dopolnjenega osnutka je predvidena en teden po pridobitvi
smernic. Sprejem predloga sprememb PUP je predviden v
mesecu septembru 2010. Upoštevani so okvirni roki.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci
urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zade‑
ve, Sektor za civilno obrambo,
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17, Maribor,
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju‑
bljana,
5. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta
2, Celje,
6. JKP Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, Slovenske
Konjice,
7. Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električ‑
ne energije d.d., Maribor, Območna enota Slovenska Bistrica,
Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
9. Mestni plinovodi Koper d.o.o., distribucija plina PE
Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, Žalec,
10. Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
11. Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b,
Zreče, za ceste,
12. Občina Zreče, Režijski obrat, Cesta na Roglo 13b,
Zreče, za vodovod in kanalizacijo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za oko‑
lje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje; Dunajska c.
48, 1000 Ljubljana,
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2. Krajevna skupnost Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem
sklepu, lahko pripravljavec PUP deli naselij k sodelovanju po‑
vabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pripravo sprememb PUP deli naselij financira Občina
Zreče.
7. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani www.zrece.eu.
Št. 3505-0005/2010-3
Zreče, dne 28. junija 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

ŠKOFLJICA
2943.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za gradnjo v območju urejanja VP 9/1
in VO 9/2 Škofljica

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opre‑
mljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) ter Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/08) ter 7. in 16. člena
Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, 1/10) je Občinski svet
Občine Škofljica na 35. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za gradnjo v območju urejanja VP 9/1
in VO 9/2 Škofljica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za gradnjo v območju VP 9/1 namenjeno obrtno pod‑
jetniški cone Škofljica ter gradnjo v območju VO 9/2 Škofljica,
namenjeno osrednjim dejavnostim – servisi, trgovina, storitve‑
ne dejavnosti, družbene dejavnosti, športno rekreacijskim de‑
javnostim in stanovanjski gradnji z javnim programom v pritličju.
Program opremljanja je izdelala družba Geas d.o.o., Kotnikova
34, Ljubljana, v aprilu 2010, številka projekta 14/10.

ture

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastruk‑
– prikaz obračunskih stroškov
– terminski plan izgradnje
– podlage za odmero komunalnega prispevka
– grafične priloge.

3. člen
V programu opremljanja so izračunani stroški izgradnje
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena. To so
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objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih
gospodarskih javnih služb, za katero se lahko odmerja komu‑
nalni prispevek.
Program opremljanja vsebuje tudi stroške izgradnje ele‑
ktričnega in telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni go‑
spodarski javni infrastrukturi in zato nista zajeti v obračunskih
stroških komunalne opreme.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
OPREME
4. člen
Obstoječa in predvidena komunalna oprema sta prikazani
v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
Predvideno komunalno opremo obsega gradnja notranjih
cest s pločniki, javno razsvetljavo in kolesarskimi stezami, gra‑
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dnja vodovodnega, plinovodnega in kanalizacijskega omrežja
za odvod odpadnih in sanitarnih vod ter gradnja elektro in
telekomunikacijskega omrežja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Skupni stroški komunalne opreme v novo gospodarsko
javno infrastrukturo državnega in lokalnega pomena znašajo
14.711.659,69 € in vključujejo stroške nakupa zemljišča za
gradnjo komunalne opreme, zunanje ureditve javnih površin,
stroške priprave zemljišča, stroške gradnje komunalne opre‑
me – gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega
pomena, vključno s stroški inženiringa in nadzora.
Skupni stroški gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena znašajo 12.942.153,73 €.

Skupni stroški
lokal. in državnega pom.

Skupni stroški
lokalnega pomena

7.842.765,73 €

7.842.765,73 €

409.218,14 €

409.218,14 €

1.221.387,32 €

1.221.387,32 €

gradnja mostu

79.646,69 €

79.646,69 €

gradnja vodovodnega omrežje

986.603,73 €

986.603,73 €

gradnja odpadne kanalizacije

992.116,21 €

992.116,21 €

gradnja črpališča kanalizacije

150.135,48 €

150.135,48 €

gradnja plinovodnega omrežja

336.801,31 €

336.801,31 €

gradnja kanalizac. zbirnika Lj. – Škofljica

923.479,14 €

923.479,14 €

Vrsta komunalne infrastrukture
gradnja cest, koles. stez in pločnikov
gradnja javne razsvetljave
gradnja meteorne kanalizacije

gradnja elektro omrežja NN in VN
TK omrežje

1.052.347,30 €
717.158,65 €

Skupaj

14.711.659,69 €

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. Parcele in neto tlorisne površine objektov
4. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo
komunalno opremo na enoto mere
5. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka
so:
a) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,3:0,7,
b) Faktor dejavnosti je 1,
c) Olajšav zavezancem ni.

6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno
vrsto komunalne infrastrukture v območju VP 9/1 in VO 9/2
Škofljica je višina obračunskih stroškov komunalne opreme.
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih
stroškov določene vrste komunalne opreme, ki je že izvede‑
na oziroma se po načrtu razvojnih programov občinskega
proračuna financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih
prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
Višina obračunskih stroškov komunalne opreme je višina
skupnih stroškov v znesku 12.942.153,73 €, zmanjšanih za
vrednost oziroma sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije
pridobila iz virov sofinanciranja Evropskega sklada za regional‑
ni razvoj v višini 1.428.500,54. Obračunski stroški kot osnova
za izračun komunalnega prispevka znašajo 11.513.653,19 €.
7. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem,
je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na eno‑
to mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunsko območje
2. Obračunski stroški v novo in za obstoječo komunalno
opremo

12.942.153,73 €

1. Obračunsko območje
8. člen
Območje pozidave VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica zajema
površino 252.662 m2 zemljišča. Od celotne površine območja
je predvidenih 201.663 m2 parcel za gradnjo objektov in 51.029
m2 javnih površin, ki predstavljajo javne ceste skupnimi parki‑
rišči in zelenimi površinami. Predvidena neto tlorisna površina
vseh objektov v obračunskem območju znaša 85.252 m2.
2. Obračunski stroški v novo in obstoječo
komunalno opremo
9. člen
Višina stroškov investicije komunalne opreme je po vrstah
stroškov naslednja:
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Obračunski stroški
brez upošt. EU

Obračunski stroški
s sofinanc. EU

7.842.765,73 €

6.910.600,13 €

409.218,14 €

360.579,80 €

1.221.387,32 €

1.076.217,20 €

gradnja mostu

79.646,69 €

70.180,14 €

gradnja vodovodnega omrežje

986.603,73 €

869.339,22 €

gradnja odpadne kanalizacije

992.116,21 €

874.196,50 €

gradnja črpališča kanalizacije

150.135,48 €

132.290,87 €

gradnja plinovodnega omrežja

336.801,31 €

296.770,20 €

gradnja kanalizac. zbirnika Lj. – Škofljica

923.479,14 €

923.479,14 €

12.942.153,73 €

11.513.653,19 €

Vrsta komunalne infrastrukture
gradnja cest, koles. stez in pločnikov
gradnja javne razsvetljave
gradnja meteorne kanalizacije

gradnja elektro omrežja NN in VN
TK omrežje
Skupaj

10. člen
Višina obračunskih stroškov komunalne opreme lokalnih
gospodarskih javnih služb znaša 12.942.153,73 € brez upošte‑
vanja sredstev EU oziroma 11.513.653,19 € z upoštevanjem
sredstev EU.
3. Preračun obračunskih stroškov za novo in obstoječo
komunalno opremo na enoto mere
11. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov,
ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezan‑
cem, sta kvadratni meter parcele (Cpi) z določeno komunalno
infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto
tlorisne površine objekta (Cti).
Preračun obračunskih stroškov na enoti mere iz prej‑
šnjega odstavka tega člena je za novo komunalno opremo
naslednji:
Obračunski
stroški

Cp (ij)
EUR/m2

Ct (ij)
EUR/m2

6.910.600,13 €

34,27 €

81,06 €

360.579,80 €

1,79 €

4,23 €

1.076.217,20 €

5,34 €

12,62 €

gradnja mostu

70.180,14 €

0,35 €

0,82 €

gradnja vodovodnega omrežje

869.339,22 €

4,31 €

10,20 €

gradnja odpadne kanalizacije

874.196,50 €

4,34 €

10,25 €

gradnja črpališča kanalizacije

132.290,87 €

0,66 €

1,55 €

gradnja plinovodnega omrežja

296.770,20 €

1,47 €

3,48 €

gradnja kanalizac. zbirnika Lj. – Škofljica

923.479,14 €

4,58 €

10,83 €

5,11 €

23,37 €

62,21 €

158,43 €

Vrsta komunalne infrastrukture
gradnja cest, koles. stez in pločnikov
gradnja javne razsvetljave
gradnja meteorne kanalizacije

obstoječa skupna oprema Občine Škofljica
Skupaj

11.513.653,19 €

Do izgradnje primarnega kanalizacijskega zbirnika, se
delež komunalnega prispevka za odpadno kanalizacijo ne za‑
računava in se bo le ta zaračunal takrat, ko bo priklop na kanal
mogoč, iz česar sledi, da znašajo obračunski stroški brez
odpadne kanalizacije 9.583.686,69 €, oziroma Cp (ij) –52,64 €
in Ct (ij) –135,79 €.
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Vrsta komunalne infrastrukture
brez str. odpadne kanalizacije

Obračunski
stroški

Cp (ij)
EUR/m2

Ct (ij)
EUR/m2

6.910.600,13 €

34,27 €

81,06 €

360.579,80 €

1,79 €

4,23 €

1.076.217,20 €

5,34 €

12,62 €

gradnja mostu

70.180,14 €

0,35 €

0,82 €

gradnja vodovodnega omrežje

869.339,22 €

4,31 €

10,20 €

gradnja odpadne kanalizacije

–€

–€

–€

gradnja črpališča kanalizacije

–€

–€

–€

gradnja plinovodnega omrežja

296.770,20 €

1,47 €

3,48 €

–€

–€

–€

5,11 €

23,37 €

52,64 €

135,79 €

gradnja cest, koles. stez in pločnikov
gradnja javne razsvetljave
gradnja meteorne kanalizacije

gradnja kanalizac. zbirnika Lj. – Škofljica
obstoječa skupna oprema Občine Škofljica
Skupaj

9.583.686,69 €

4. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka
12. člen
Posebna merila so:
a) razmerje med merilom parcele in merilom neto tlori‑
sne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je
0,3:0,7,
b) faktor dejavnosti je 1,
c) olajšav zavezancem ni.
13. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določ‑
be iz 12. in 13. člena tega odloka.
V skladu s četrto točko 6. člena Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka, se komunalni prispevek za
določeno vrsto komunalne infrastrukture izračuna na naslednji
način:
KPij = (Aparcela ⋅ Cpij ⋅ Dp) + (Kdejavnost ⋅ Atlorisna ⋅ Ctij ⋅ Dt)
Posamezne oznake pomenijo:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obra‑
čunskem območju,
– Aparcela: površina parcele,
– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
(0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
površine objekta na obračunskem območju za posamezno
vrsto komunalne opreme,
– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka (0,3 + 0,7; Dp + Dt = 1),
– Kdejavnost: faktor dejavnosti (Kdejavnost enak 1,0),
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
14. člen
Odmera komunalnega prispevka se vrši tako, da se iz
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja povzame neto
površina objekta, za velikost parcele pa organ upošteva celotno
površino parcele na kateri investitor objekt gradi.
Kolikor projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in v
njem navedena gradbena parcela, ni skladna z načrtom parcel
po zazidalnem načrtu (Odlok o zazidalnem načrtu za območje

urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02 in 112/08)),
lahko občina upošteva površino parcele, skladno z že dolo‑
čenimi parcelami po zazidalnem načrtu. Če objekt posega na
več parcel zazidalnega načrta, se investitorju obračuna strošek
prispevka na celotno kvadraturo parcel po zazidalnem načrtu,
ne glede na predvideno izrabo zemljišča oziroma parcelacijo
investitorja.
V primeru ureditve dodatnih neto tlorisnih površin kot so
dozidave, nadzidave in druge podobne spremembe objekta, in‑
vestitor plača – če je del komunalnega prispevka, ki odpade na
površino parcele (prvi odstavek 11. člena) že poravnal – zgolj
prispevek od dodatne neto tlorisne površine takšne ureditve.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Gradnja komunalne opreme je predvidena v treh fazah,
pri čemer sta prva in druga faza že zgrajeni. Prva faza obsega
funkcionalne gradbene enote v okviru funkcionalne enote od
F1 do F11. Druga faza pa obsega gradbene enote v okviru
funkcionalne enote od F22 do F31.
V zgoraj navedenih območjih je mogoč priklop na celo‑
tno javno infrastrukturo lokalnega pomena, razen priklopa na
javno fekalno kanalizacijsko omrežje, ki bo dokončano nakna‑
dno. Javno sekundarno kanalizacijsko omrežje je že zgrajeno,
vendar zaradi nezmožnosti priklopa na primarni kanalizacijski
zbirnik, ni v funkciji.
Do izgradnje primarnega kanalizacijskega zbirnika in mo‑
žnosti priklopa na javno fekalno kanalizacijsko omrežje investi‑
torji gradijo začasne čistilne naprave oziroma greznice.
Ko bo investitorjem, ki bodo zgradili začasno čistilno
napravo ali greznico omogočen priklop na javno fekalno kana‑
lizacijsko omrežje, morajo objekte priključiti na javno fekalno
kanalizacijsko omrežje in poravnati strošek komunalnega opre‑
mljanja iz naslova javnega kanalizacijskega omrežja.
Stroški izgradnje začasnih čistilnih naprav in greznic bre‑
menijo investitorje, ki teh stroškov ne morejo uveljavljati v
postopku odmere komunalnega prispevka.
16. člen
Pogoj za priključevanje objektov na javno komunalno
infrastrukturo lokalnega pomena je zgrajena vsa predvidena
komunalna infrastruktura, opredeljena v programu opremljanja,
ki je priloga tega odloka, razen javnega fekalnega kanalizacij‑
skega omrežja.
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Zemljišča tretje faze gradnje komunalne infrastrukture,
ki obsegajo gradbene enote v okviru funkcionalnih enot od
F12 do F21, se ne štejejo kot komunalno opremljena, zato
gradnja, do izgradnje celotne komunalne infrastrukture, tam
ni mogoča.
17. člen
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem
območju z določeno komunalno opremo (Cpi) in stroški
opremljanja kvadratnega metra neto površine objekta z do‑
ločeno komunalno opremo (Cti), se pri odmeri komunalne‑
ga prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
18. člen
V postopkih odmere komunalnega prispevka, kjer še
ni bila izdana odločba, se odločba izda na podlagi tega
odloka.
Enako se na podlagi tega odloka izda nova odločba v
postopkih, kjer je bila odločba razveljavljena ali odpravlje‑
na.
V postopkih odmere komunalnega prispevka, kjer je
bila izdana delna odločba, občinski upravni organ izda na
zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti nadaljnjo delno ali
dopolnilno odločbo, s katero odloči o plačilu obveznosti
investitorja v skladu s tem odlokom. Če bi višina na novo
odmerjenega komunalnega prispevka presegala višino že
odmerjenega prispevka, se upošteva nižji znesek.
Če je investitor gradil v večjem obsegu, kot to predvi‑
deva že izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka,
se v novi odločbi upoštevajo dejansko uporabljene površine
parcel in dejanske neto tlorisne površine (11. člen). Takšne
površine upravni organ ugotavlja na podlagi razpoložljivih
podatkov.
Komunalni prispevek za fekalno kanalizacijo se inve‑
stitorjem obračuna takrat, ko bodo stranke imele možnost
priklopa na takšno kanalizacijo.
19. člen
Odmerjen komunalni prispevek se do uveljavitve tega
odloka revalorizira skladno s 4. členom Sklepa o sprejetju
programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju
zazidalnega načrta VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica z dne 31. 8.
2004 (sklep občinskega sveta objavljen v Uradnem listu RS,
št. 101/04) po uveljavitvi tega odloka pa v skladu z določbo
17. člena tega odloka.
20. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na se‑
dežu Občine Škofljica.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega programa opremljanja, preneha
veljati program opremljanja zemljišč z območja zazidalnega
načrta VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica, Ljubljana, maj 2004.

Št.

2944.

Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

Stran

7971

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in naslednji) in 7. in 16. člena
Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski
svet Občine Škofljica na 35. redni seji 8. 6. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škofljica za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2010 (Ura‑
dni list RS, št. 9/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

72

73

74

II.
40

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2010
Škofljica, dne 8. junija 2010
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v evrih
Proračun
leta 2010
8.684.918
8.226.988
5.162.008
4.293.698
620.230
248.080
0
3.064.980

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
296.270
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
7.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.640
714 Drugi nedavčni prihodki
2.707.070
KAPITALSKI PRIHODKI
130.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
130.000
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
TRANSFERNI PRIHODKI
327.930
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
134.845
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
193.085
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.797.708
TEKOČI ODHODKI
2.751.875
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
531.220
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
80.712
402 Izdatki za blago in storitve
1.905.200
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
234.743
TEKOČI TRANSFERI
2.737.706
410 Subvencije
229.400
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.766.820

Stran

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

7972 /
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412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
130.398
413 Drugi tekoči domači transferi
611.088
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.084.007
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.084.007
INVESTICIJSKI TRANSFERI
224.120
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
165.180
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
58.940
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3.112.790
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
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
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
177.000
ZADOLŽEVANJE
177.000
500 Domače zadolževanje
177.000
0ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) – ali 0 ali +
–2.935.790
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
177.000
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
3.112.790
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.935.790
9009 Splošni sklad za drugo ‑ ali 0 ali +

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 ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Spremeni se 4. člen, tako, da se sedaj glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se upora‑
bijo za namene, določene v tem zakonu;
2. okoljske dajatve se porabijo za gradnjo infrastrukture,
namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva
okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi
s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja
odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja
odpadkov, in za zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehnič‑
nih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisa‑
nih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja,
3. prihodek sofinanciranja podjetja A1, d.d. za izgradnjo
križišča na Kamnikarjevi in Jagrovi ulici,
4. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se porabijo za
izgradnjo komunalne infrastrukture,
5. prihodki z naslova koncesij za trajnostno gospodarje‑
nje z divjadjo, ki se uporabijo za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire,
6. vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za
katere so vplačani.
Pravice porabe na proračunski postavki: 06003 Izvedba
ZSPJS – odprava plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v
tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
3. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Spremeni se 6. člen, tako, da se sedaj glasi:
»Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše jav‑
no naročilo za celotno vrednost projekta za projekt, ki je vklju‑
čen v načrt razvojnih programov.
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 65%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic pora‑
be.
Neposredni proračunski uporabnik mora pred oddajo po‑
sla iz prejšnjega odstavka pridobiti soglasje občinskega sve‑
ta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 35% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
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.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.«

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št. 41000-10/2010
Škofljica, dne 8. junija 2010

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto
2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Odlok o izvrševanju proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09)
in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,
št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri
Litiji na 28. redni seji dne 22. 6. 2010 sprejel

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto

Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010
I.

7973

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

2945.

Stran

ODLOK
o izvrševanju proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010

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

ŠMARTNO PRI LITIJI
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Proračun 2010
v EUR

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

5.334.746

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.567.973

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.975.462

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.562.142

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

253.620

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

159.700

706

DRUGI DAVKI

71

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

592.511

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

276.011

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

0

4.000

712

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

2.000

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

260.500

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

403.500

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

384.300

50.000

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

7.500

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

7.500

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

355.773

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

355.773

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
II.

19.200

0

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.534.829

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.651.510

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

235.682

Stran

7974 /
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401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

Uradni list Republike Slovenije
36.243
1.322.585
15.000

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

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.034.886

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.034.886

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
III.

B.
75

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

42.000
1.645.853
5.000
1.067.750
99.500
473.603

202.580
51.878
150.702
–200.083

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

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

4.000

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

V.

4.000

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

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

0

VI.
C.
50

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

4.000

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)

0

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

0

5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

0

5004

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu

0

55

VII.

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

38.667

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

38.667

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

38.667

5502

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

0

5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

0

5504

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu

0

IX.

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

–234.750

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–38.667

XI.

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

200.083

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

237.077

Uradni list Republike Slovenije
Struktura splošnega in posebnega dela proračuna, na‑
črt razvojnih programov, načrt razpolaganja s stvarnim pre‑
moženjem občine in načrt razvojnih programov so priloga k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno
pri Litiji.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na
področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe
so razdeljena na glavne programe in podprograme. Pod‑
programi so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na
konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja
proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim
uporabnikom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki Občine Šmartno pri Litiji v letu 2010 so
poleg prihodkov, določenem v prvem stavku prvega odstavka
43. člena ZFJ tudi naslednji prihodki:
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za‑
radi odpadnih voda
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za‑
radi odlaganja odpadkov
– prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med pro‑
računskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Višina prerazporejenih pravic porabe ne sme presegati
3.000,00 € na posamezno proračunsko postavko.
O prerazporeditvi sredstev župan šestmesečno obvešča
občinski svet.
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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
občine.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 10% 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)
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
20.000 €.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru‑
gega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 € odloča župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena‑
komerno na vse uporabnike v skladu z dinamiko prihodkov in
v odvisnosti od zapadlih obveznosti.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proraču‑
na, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na
predlog župana občinski svet.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 1.000 € odpiše ali delno odpiše
plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

6. člen

10. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih pro‑
gramov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo za‑
padle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe
za investicijske odhodke in investicijske transfere v veljavnem
proračunu občine od tega:
1. v letu 2011 50% navedenih pravic porabe
2. v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapa‑
dle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče
transfere ne sme presegati 30% pravic porabe za blago in sto‑
ritve in za tekoče transfere v veljavnem proračunu občine.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen

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 1.000.000 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma so‑
ustanoviteljica je občina v letu 2010 ne sme preseči skupne
višine glavnic 80.000 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri
Litiji v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se upo‑
rablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 400-012/2009
Šmartno pri Litiji, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

2946.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) in Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 28. redni seji dne
22. 6. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Šmartno pri Litiji
1. člen
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri
Litiji v sestavi:
predsednica – Rosana Lemut Strle, Gubčeva ulica 12,
1270 Litija,
namestnik predsednice – Peter Kozlevčar, Maistrova ulica 2,
1270 Litija,
član – Frančišek Marjan Vidic, Tomazinova ulica 15, 1275
Šmartno pri Litiji,
namestnik člana – Franc Mahkovic, stanujoč Zavrstnik 48,
1275 Šmartno pri Litiji,
članica – Alja Peterlin, stanujoča Cerovica 27, 1275 Šmar‑
tno pri Litiji,
namestnik članice – Martin Fele, Valvazorjeva ulica 43,
1275 Šmartno pri Litiji,
članica – Romana Doles Čož, stanujoča Velika Štanga 11,
1275 Šmartno pri Litiji,
namestnica članice – Nada Pintar, Selšek 8, 1275 Šmar‑
tno pri Litiji.
2. člen
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta od dneva
pričetka veljave sklepa o imenovanju.
3. člen
Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Tomazi‑
nova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 008-003/2010
Šmartno pri Litiji, dne 22. junija 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

2947.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o rudarskih
pravicah za gospodarsko izkoriščanje
mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih
Laze – širitev v Občini Kočevje, Suhor pri
Vinici – širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri
Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce
– širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov
pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji,
Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari grad
2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško,
Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica,
Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini
Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2
v Občini Trebnje

Na podlagi prvega odstavka 13. in 15. člena Zakona o ru‑
darstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 68/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o rudarskih pravicah
za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
v pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini
Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini
Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini
Gornji Grad, Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno
pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini Šmartno
pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič,
Stari grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini
Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska
Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice
v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč –
širitev 2 v Občini Trebnje
1. člen
V Uredbi o rudarskih pravicah za gospodarsko izkorišča‑
nje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze – širitev
v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj,
Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce – širi‑
tev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh – širitev v Občini
Šmartno pri Litiji, Brezovica – širitev v Občini Semič, Stari
grad 2 v Občini Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec
(Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hra‑
stenice v Občini Dobrova – Polhov Gradec in Vrhpeč – širitev 2
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 38/10) se v naslovu uredbe
za besedo »Bučka« doda besedilo »– širitev«.
2. člen
V naslovu 17. člena se za besedilom »v kamnolomu Buč‑
ka« doda besedilo »– širitev«.
V drugem odstavku se za besedilom »Pridobivalni prostor
Bučka« doda besedilo »– širitev«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-24/2010
Ljubljana, dne 1. julija 2010
EVA 2010-2111-0073
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

Uradni list Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
2948.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih
obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpi‑
sani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance

VIŠINO
predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v
2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) dolo‑
čena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke,
povečana za 8 odstotnih točk.
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za
šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2010, in znaša
9 odstotkov.
Št. 007-372/2010
Ljubljana, dne 1. julija 2010
EVA 2010-1611-0115
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

POPRAVKI
2949.

Popravek Odloka o določitvi števila članov
sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve
članov sveta krajevnih skupnosti na območju
Občine Šmarje pri Jelšah

V Odloku o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi
volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na ob‑
močju Občine Šmarje pri Jelšah, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 45/10, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato se
na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slove‑
nije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB in naslednji) objavi

POPRAVEK
Odloka o določitvi števila članov sveta KS
in o določitvi volilnih enot za volitve članov
sveta krajevnih skupnosti na območju Občine
Šmarje pri Jelšah
Osmi odstavek 1. člena Odloka o določitvi števila članov
sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta
krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah se
pravilno glasi:
»Svet krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem ima tri‑
najst članov.«
Št. 03212-0041/2010-2
Šmarje pri Jelšah, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
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pridobivalnih prostorih Laze – širitev v Občini Ko‑
čevje, Suhor pri Vinici – širitev v Občini Črnomelj,
Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad,
Ježce – širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov
pruh – širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovi‑
ca – širitev v Občini Semič, Stari grad 2 v Obči‑
ni Krško, Stari grad 3 v Občini Krško, Gabrovec
(Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini
Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova – Polhov
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OBČINE
2870.

2885.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pridobitvi potrdil o strokovnih znanjih za opravljanje
nalog pooblaščenih ocenjevalcev
Spremembe in dopolnitve Pravil fundacije za finan‑
ciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji

2892.

BELTINCI

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za severo-zahodni del naselja
Lipovci

2893.
7897
2894.

BRASLOVČE

Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za
leto 2009
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje
volilne kampanje
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu (OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v Letušu
– levi breg Savinje II. faza
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7902
2896.
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DRAVOGRAD

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o do‑
ločitvi volilnih enot in številu članov svetov krajev‑
nih skupnosti v Občini Dravograd
Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd –
uradno prečiščeno besedilo (UPB2)
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Dravograd

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za
leto 2010
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za območje B 23 Jata
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju občinskega podrobnega prostorskega
načrta B 23 Jata
Pravilnik o merilih in pogojih za določitev obratoval‑
nega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik
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Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v
zvezi s sprejemanjem daril
Poročilo o gibanju plač za april 2010

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o uredi‑
tvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava

7853

7977

7910

JESENICE

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta območja Či 2 – centralne de‑
javnosti v Čirčah

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajne‑
ga referenduma o Zakonu o ratifikaciji Arbitražne‑
ga sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške, ki je bil 6. junija 2010

2882.

7853

MINISTRSTVA

Pravilnik o preiskovanju letalskih nesreč vojaških
zrakoplovov
Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi
ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju«
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obre‑
sti

2881.

GROSUPLJE

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
parc. št. 2019/4 k.o. Grosuplje – naselje

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kri‑
ževci za leto 2009
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Križevci
Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju
komunalne in padavinske odpadne vode na obmo‑
čju Občine Križevci

LJUBLJANA

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

7928

7929
7930
7930
7930

MEDVODE

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Medvode
Sklep o ukinitvi javnega dobra

7931
7932

NOVA GORICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara
Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova
Gorica

7932
7933

NOVO MESTO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Bršljin
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Brusnice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Center
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Dragotina Ketteja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Drska
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Grm
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Otočec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Stopiče

7933
7934
7934
7934
7935
7935
7935
7936
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2900.
2901.
2902.
2903.
2904.

2905.
2906.
2907.
2908.
2909.
2910.
2911.
2912.
2913.
2914.
2915.
2916.
2917.
2918.
2919.
2920.

2921.

2922.

2923.

2924.
2925.
2926.
2927.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Šmihel
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pre‑
oblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda
Vrtec Pedenjped
Sklep o cenah komunalnih storitev na območju
Mestne občine Novo mesto

POLJČANE

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Poljčane
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polj‑
čane za leto 2009
Sklep o dopolnitvi Letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2010
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POLZELA

Odlok o javnem redu in miru v Občini Polzela
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta‑
novitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Polzela
Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnih spo‑
minkov Občine Polzela
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Polzela
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Št.
2928.
7936
7937
7937
7938

7940
7942

2932.
2933.

7945
7945

2934.

7945
7947
7948
7948
7949
7949

7950
7950

2943.
2944.

2945.
2946.

2935.

7950

2936.

7951

2937.

7952

2938.

7952

7953

SEVNICA

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje opremljanja občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo večstanovanjskih
objektov v Šmarju
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2931.

7944

ROGAŠOVCI

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za
leto 2009

2930.

7938

POSTOJNA

Obvezna razlaga 9. člena Odloka o varstvu krajev‑
nih vodnih virov v Občini Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Statuta Obči‑
ne Postojna
Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih
Občine Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za pospeševanje razvoja kme‑
tijstva in gozdarstva v Občini Postojna v obdobju
2007–2013
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Postojna

2929.

2939.
2940.
2941.

7954
7956

2942.

SLOVENJ GRADEC

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine
Slovenj Gradec
Odlok o delni ukinitvi dela Odloka o sprejetju pro‑
storskih ureditvenih pogojev za sanacijo degradi‑
ranega prostora
Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-za‑
sebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev
izvedbe projekta za izgradnjo Termalnega centra
Slovenj Gradec

7957
7957
2949.
7958
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Stran

Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja
– modre cone na javnih in urejenih parkiriščih
v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih
parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana in
urejena parkirišča na območju Mestne občine Slo‑
venj Gradec
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampa‑
nje za lokalne volitve 2010 v Mestni občini Slovenj
Gradec

7979

7959
7959

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško
obrtna cona Pod goro II

7960

ŠKOFJA LOKA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Vrtec Škofja Loka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Ivana Groharja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Škofja Loka - Mesto
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Cvetka Golarja

7960
7961
7961
7962

ŠKOFLJICA

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za gradnjo v območju urejanja VP 9/1 in VO 9/2
Škofljica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Škofljica za leto 2010

7967
7971

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2010
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob‑
čine Šmartno pri Litiji

7973
7976

TREBNJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o iz‑
dajanju občinskega glasila »Glasilo občanov«
Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega
imenika za pripadnike romske skupnosti
Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega pro‑
stora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandi‑
datov ter njihovih programov za lokalne volitve v
Občini Trebnje v volilnem letu 2010
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Trebnje za volilno leto
2010

7962
7963

7963
7964

VRANSKO

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vran‑
sko
Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Vransko za
leto 2010
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Vransko

7964
7965
7966

ZREČE

Sklep o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer
so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer
bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeroč‑
nem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in
Vitanje za ta naselja

7966

POPRAVKI

Popravek Odloka o določitvi števila članov sveta
KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sve‑
ta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje
pri Jelšah

7977

Stran

7980 /

Št.
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