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Zakon o socialno varstvenih prejemkih
(ZSVarPre)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o socialno varstvenih
prejemkih (ZSVarPre)
Razglašam Zakon o socialno varstvenih prejemkih
(ZSVarPre), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 13. julija 2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑14
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH
(ZSVarPre)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja pravico do denarne socialne pomoči in
pravico do varstvenega dodatka, upravičence ali upravičenke
(v nadaljnjem besedilu: upravičenci) po tem zakonu, pogoje
za upravičenost do denarne socialne pomoči in varstvenega
dodatka, njuno višino, obdobje dodelitve, način usklajevanja
in izplačevanja, postopek ugotavljanja neupravičeno prejete
denarne socialne pomoči, njegove posledice in način vračila
neupravičeno prejete denarne socialne pomoči, financiranje,
nadzor in zbirko podatkov.
2. člen
(osebe, ki sta jim namenjena denarna socialna pomoč
in varstveni dodatek)
Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta soci‑
alno varstvena prejemka, namenjena tistim posameznikom
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ali posameznicam (v nadaljnjem besedilu: posamezniki), ki si
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na
katere sami ne morejo vplivati.
3. člen
(splošni pogoj)
(1) Upravičenci po tem zakonu so državljani ali državljan‑
ke (v nadaljnjem besedilu: državljani) Republike Slovenije, ki
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ter tujci ali tujke
(v nadaljnjem besedilu: tujci), ki imajo dovoljenje za stalno pre‑
bivanje in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(2) Poleg upravičencev iz prejšnjega odstavka lahko pra‑
vico do denarne socialne pomoči in varstveni dodatek uve‑
ljavljajo tudi osebe, ki ta socialno varstvena prejemka lahko
uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Re‑
publiko Slovenijo.
4. člen
(namen denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka)
(1) Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do nje
za čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva
za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki
omogoča preživetje.
(2) Šteje se, da je preživetje iz prejšnjega odstavka omo‑
gočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi
razpolaga po zmanjšanju za normirane stroške oziroma de‑
janske stroške, priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter
po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost,
v višini minimalnega dohodka, določenega s tem zakonom (v
nadaljnjem besedilu: minimalni dohodek).
(3) Z varstvenim dodatkom se upravičencu do njega za
čas prebivanja v Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za
kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem
obdobju (stroški z vzdrževanjem stanovanja, nadomeščanjem
trajnih potrošnih dobrin ipd.) in niso stroški za zadovoljevanje
minimalnih življenjskih potreb.
5. člen
(upoštevanje zakona)
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne po‑
moči in varstvenega dodatka ter pri določanju njune višine se
upoštevajo le osnove in merila, določena s tem zakonom.
6. člen
(upravičenec do denarne socialne pomoči)
(1) Vsakdo je po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za
dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.
(2) Kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s
pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz
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drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih pred‑
pisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug
način, določen s tem zakonom, ima pravico do denarne social‑
ne pomoči v višini in pod pogoji, določenimi s tem zakonom.
(3) Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki
si zase in za svoje družinske člane sredstev v višini minimal‑
nega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso
mogle oziroma ne morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do
denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev
in olajšav po tem zakonu ter izpolnjujejo druge pogoje po tem
zakonu.
(4) Prejemnik ali prejemnica (v nadaljnjem besedilu: pre‑
jemnik) denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ne
more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si
sredstva za preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic
iz dela.
7. člen
(upravičenec do varstvenega dodatka)
Do varstvenega dodatka so upravičene osebe, ki so traj‑
no nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali so starejše od
63 let ženske oziroma od 65 let moški in so upravičene do
denarne socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bile upravi‑
čene ali katerih lastni dohodek oziroma lastni dohodek družine,
ugotovljen na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti
do denarne socialne pomoči po tem zakonu, presega višino
njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih
dohodkov posameznih družinskih članov družine, ugotovlje‑
nega na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do de‑
narne socialne pomoči po tem zakonu, ne presega pa višine
njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih
dohodkov posameznih družinskih članov družine za varstveni
dodatek, ter izpolnjujejo druge pogoje po tem zakonu.
8. člen
(osnovni znesek minimalnega dohodka)
(1) Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša
288,81 eura in se usklajuje po zakonu, ki ureja usklajevanje
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Slo‑
veniji, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po
uskladitvi.
(2) Ne glede na zakon iz prejšnjega odstavka ministrstvo,
pristojno za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: ministr‑
stvo), na podlagi primerljive metodologije, najmanj vsakih pet
let ugotovi višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika
med višino veljavnega osnovnega zneska minimalnega do‑
hodka in višino na novo ugotovljenih minimalnih življenjskih
stroškov presega 20 odstotkov, določi novo višino osnovnega
zneska minimalnega dohodka.
II. DENARNA SOCIALNA POMOČ
1. Način ugotavljanja materialnega položaja
1.1 Osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju
materialnega položaja
9. člen
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3. pastorki ali pastorke (v nadaljnjem besedilu: pastorki)
osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, do‑
kler ima ta z enim od njegovih staršev, ki je dolžan preživljati
svojega otroka, sklenjeno zakonsko zvezo ali živi z njim v
življenjski skupnosti iz 1. točke tega odstavka,
4. mladoletni vnuki ali vnukinje (v nadaljnjem besedilu:
vnuki), nečaki ali nečakinje (v nadaljnjem besedilu: nečaki) in
bratje ali sestre osebe, ki uveljavlja pravico do denarne soci‑
alne pomoči, ali osebe iz 1. točke tega odstavka, če ta oseba
preživlja svoje mladoletne vnuke, nečake, brate ali sestre, ki
so brez staršev.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v druži‑
no po tem zakonu šteje tudi odrasla oseba, ki jo je na podlagi
zakona ali drugega pravnega naslova v pretežnem delu dol‑
žan preživljati kateri od članov družine, če nima lastnih do‑
hodkov oziroma premoženja, ki se upošteva po tem zakonu,
v višini minimalnega dohodka.
(3) Samska oseba je oseba, ki nima družinskih članov
po tem zakonu, in odrasla oseba, ki je v celodnevnem insti‑
tucionalnem varstvu.
(4) Domneva se, da obstaja med dvema osebama, ki
nista sklenili zakonske zveze, zunajzakonska skupnost, ne
glede na njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni otrok ali
sta posvojili otroka in ne gre za enostarševsko družino in ni ra‑
zlogov, zaradi katerih bi bila zakonska skupnost neveljavna.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravičenec iz‑
podbija zakonsko domnevo obstoja zunajzakonske skupnosti
tako, da dokazuje, da ne živi v zunajzakonski skupnosti.
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka mora organ, ki od‑
loča o pravici po tem zakonu, sam rešiti predhodno vprašanje
obstoja zunajzakonske skupnosti. Odločitev o tem predho‑
dnem vprašanju ima pravni učinek samo v zadevi, v kateri je
bilo rešeno.
(7) Za enostarševsko družino po tem zakonu se šteje
skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev
umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov za preživljanje,
ali je drugi od staršev neznan, ali kadar otrok po drugem od
staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne dobiva.
10. člen
(osebe, ki niso družinski člani vlagatelja)
Ne glede na določbo prejšnjega člena se v družino po
tem zakonu ne štejejo:
1. zakonec osebe, ki uveljavlja pravico do denarne soci‑
alne pomoči, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko pove‑
zan z družino, in če je začet postopek za razvezo zakonske
zveze,
2. otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti iz
1. točke prvega odstavka prejšnjega člena niso bili dodeljeni
v vzgojo in varstvo osebi, ki uveljavlja pravico do denarne
socialne pomoči, ali osebi iz 1. točke prvega odstavka prej‑
šnjega člena, ter
3. otroci in pastorki iz 2. in 3. točke prvega odstavka
prejšnjega člena, ki se poročijo ali živijo v življenjski skupnosti
iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ali postanejo
roditelji ter skrbijo za otroka.
1.2 Družinski člani, ki se ne upoštevajo pri ugotavljanju
upravičenosti do denarne socialne pomoči

(družina vlagatelja)
(1) V družino po tem zakonu se štejejo naslednje osebe
oziroma družinski člani:
1. zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja
pravico do denarne socialne pomoči, v življenjski skupnosti, ki
je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja v
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali v registri‑
rani istospolni partnerski skupnosti,
2. otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne
pomoči, dokler jih je ta dolžna preživljati v skladu z zakonom,
ki ureja družinska razmerja,

11. člen
(družinski člani, ki se ne upoštevajo)
Ne glede določbe 9. člena tega zakona se pri ugota‑
vljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči ne upo‑
števajo:
1. otroci in pastorki iz 2. in 3. točke prvega odstavka
9. člena tega zakona, ki so v rejništvu, in
2. osebe, ki so v celodnevnem institucionalnem var‑
stvu,
niti njihovi dohodki.
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1.3 Lastni dohodek
12. člen
(upoštevanje dohodka)
(1) V lastni dohodek po tem zakonu se štejejo naslednji
dohodki in prejemki:
1. obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki
niso oproščeni plačila dohodnine,
2. pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v
skladu z zakonom, ki ureja prvi pokojninski sklad Republike
Slovenije in preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb
ter dodatne starostne pokojnine, v skladu z zakonom, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
3. dohodki, razen povračil stroškov, prejeti na podlagi po‑
godbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka in na podlagi
pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen nadomestila
plače oziroma izgubljeni zaslužek ter razen dohodkov za čas
opravljanja vojaške službe (v miru ter v izrednem in vojnem
stanju),
4. preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki,
prejeti na podlagi izvršilnega pravnega naslova z namenom
kritja življenjskih stroškov otrok in pastorkov iz 2. in 3. točke
9. člena tega zakona, do višine minimalnega dohodka, ki bi
jim pripadal, če ne bi imeli drugih dohodkov, razen v primeru
dokazila, da jih upravičenec iz razlogov, na katere ne more
vplivati, ne prejema,
5. nagrada skrbnici ali skrbniku (v nadaljnjem besedilu:
skrbnik) v skladu z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in dru‑
žinska razmerja,
6. plačilo dela rejnici ali rejniku (v nadaljnjem besedilu:
rejnik), ki se izplačuje iz proračuna v skladu z zakonom, ki ureja
rejniško dejavnost,
7. starševski dodatek,
8. otroški dodatek,
9. dodatek za aktivnost po predpisih, ki urejajo zaposlo‑
vanje,
10. varstveni dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
11. dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja zagotavljanje
socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do
pokojnin iz republik nekdanje SFRJ,
12. rente iz življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja
zavarovalništvo,
13. veteranski dodatek po zakonu, ki ureja področje vojnih
veteranov,
14. invalidski dodatek in družinski dodatek po zakonu,
ki ureja področje vojnih invalidov ali invalidk (v nadaljnjem
besedilu: invalidi),
15. sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih
nadomestil, ki jih dobiva oseba, za katero skrbi oseba, ki uveljavlja
pravico do denarne socialne pomoči, ali njen družinski član,
16. prejemki za delo pripornikov ali pripornic in obsojen‑
cev ali obsojenk,
17. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih socialno ali
drugače ogrožene osebe prejmejo od organizacij, ki imajo v
skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status
humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na po‑
dročju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij,
ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije,
status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na
področju invalidskega varstva, namenjene za preživetje, zmanj‑
šane za višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posame‑
znemu upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel
drugih dohodkov,
18. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih pomoči po‑
trebne osebe prejmejo od dobrodelnih ustanov, katerih usta‑
novitev in poslovanje je v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
namenjene za preživetje, zmanjšane za višino minimalnega
dohodka, ki bi pripadal posameznemu upravičencu oziroma
družinskemu članu, če ne bi imel drugih dohodkov,
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19. pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe
prejmejo od lokalne skupnosti v skladu z zakonom, ki ure‑
ja lokalno samoupravo, namenjene za preživetje, zmanjšane
za višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu
upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel drugih
dohodkov,
20. plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni
metodologiji Evropske unije za zbiranje računovodskih po‑
datkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki
so namenjena vodenju knjigovodstva v zvezi z opravljanjem
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot sta
določeni z zakonom, ki ureja dohodnino,
21. dediščine,
22. volila,
23. denarna sredstva, prejeta kot darilo, od fizične osebe,
ki ni delodajalka ali delodajalec (v nadaljnjem besedilu: delo‑
dajalec) prejemnika (ali z delodajalcem povezana oseba) ali
delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom,
24. dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na
srečo,
25. izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zava‑
rovanja za primer bolezni, poškodbe ali invalidnosti, katerih
zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa, kot obvezno za‑
varovanje,
26. drugi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ne glede
na to, ali so oproščeni plačila dohodnine.
(2) Podrobnejšo opredelitev podatkov o dohodkih iz 1. toč‑
ke prejšnjega odstavka določi ministrica ali minister, pristojen
za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen
za socialno varstvo), v soglasju z ministrico ali ministrom, pri‑
stojnim za finance (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen
za finance).
(3) Ne glede na 26. točko prvega odstavka tega člena se
v lastni dohodek ne štejejo:
1. subvencije, ki se v skladu s posebnimi predpisi izpla‑
čujejo iz proračuna za določene namene, razen subvencij, ki
jih posameznik prejme v zvezi z doseganjem dohodkov iz do‑
hodka iz zaposlitve, dejavnosti, osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti, oddajanja premoženja v najem in iz
prenosa premoženjskih pravic, kapitala,
2. subvencija, ki pripada mladi družini kot spodbuda za
prvo reševanje stanovanjskega vprašanja po zakonu, ki ureja
nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo in subvencije mla‑
dim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja,
3. enkratna denarna pomoč po zakonu, ki ureja varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonu o obrambi in
zakonu o notranjih zadevah,
4. enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača sindikat
svojim članom z namenom nudenja materialne pomoči v pri‑
merih socialne ogroženosti ter v primerih reševanja izjemnih
razmer (kot so smrt, naravne in druge nesreče), če je izplačana
pod pogoji, ki so določeni z aktom, ki ga sprejme reprezentativ‑
ni sindikat na ravni države,
5. povračila škode za sredstva, ki jih je zavezanka ali za‑
vezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) dal na razpolago
za obrambne potrebe in za potrebe varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, v skladu z zakonom, ki ureja obrambo,
zakonom, ki ureja materialno dolžnost, in zakonom, ki ureja
varstvo pred naravnimi nesrečami,
6. dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejav‑
nostjo, ki jih kot izjeme določi minister, pristojen za socialne
zadeve, v soglasju z ministrico ali ministrom, pristojnim za kme‑
tijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za kmetijstvo),
in ki ne predstavljajo dohodka oziroma nadomestila za izpad
dohodka, ampak so namenjeni povračilu stroškov, povezanih
z opravljanjem dejavnosti,
7. štipendije in drugi prejemki, izplačani osebi, ki je vpi‑
sana kot učenka ali učenec (v nadaljnjem besedilu: učenec),
dijakinja ali dijak (v nadaljnjem besedilu: dijak) ali študentka ali
študent (v nadaljnjem besedilu: študent) za polni učni ali študij‑
ski čas, v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi
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posebnih predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je finan‑
ciran iz proračuna in od navedenih prejemkov, ki jih financira
tuja država ali mednarodna organizacija oziroma izobraževal‑
na, kulturna ali znanstveno‑raziskovalna ustanova, razen pre‑
jemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali
v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev, in dodatka glede
na dohodek k družini štipendista k Zoisovi štipendiji,
8. prejemki, izplačani za kritje šolnine in stroškov prevoza
ter prebivanja osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent
za polni učni ali študijski čas, ki jih izplača pristojni organ za za‑
poslovanje, ustanova, ustanovljena z namenom štipendiranja,
ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec
prejemnika ali osebe, ki je povezana s prejemnikom,
9. prejemki, ki so namenjeni plačilu izobraževanja ali
usposabljanja,
10. prejemki, namenjeni pokritju stroškov prehrane med
delom in prevoza na delo in stroškov v skladu z 2., 3., 4.
in 5. točko 107. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 28/10 – uradno prečiščeno besedilo).
(4) Najemnina kot dohodek iz 1. točke prvega odstavka
tega člena se upošteva najmanj v višini neprofitne najemnine
za primerljivo stanovanje ali stanovanjsko hišo (v nadaljnjem
besedilu: stanovanje) v občini, kjer stanovanje leži.
(5) Neprejemanje prejemkov iz 4. točke prvega odstavka
tega člena se ugotavlja z ustreznim dokazilom o vložitvi prav‑
nega sredstva za pridobitev ali izterjavo preživnine.
(6) Če v primeru iz 15. točke prvega odstavka tega čle‑
na oseba, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči,
oziroma njen družinski član dokaže, da nego in pomoč nudi v
drugačni vrednosti, se v lastni dohodek šteje višina sredstev v
tej vrednosti.
13. člen
(povečanje lastnega dohodka)
Lastni dohodek samske osebe oziroma družine se poveča
za fiktivno ugotovljeni dohodek v višini posredno ugotovljenih
dohodkov in prejemkov, ki jih samska oseba oziroma družina
ne izkazuje, pa se ugotovi, da v določeni višini plačuje oziroma
je plačala za blago ali storitve, česar z razpoložljivimi sredstvi
ne bi zmogla.
14. člen
(zmanjšanje lastnega dohodka)
Od lastnega dohodka se odšteje v obdobju iz prvega
odstavka 20. člena tega zakona in za to obdobje izplačana
preživnina v povprečni mesečni višini, vendar največ v višini
izvršljivega pravnega naslova oziroma dogovora.
15. člen
(dohodek iz dejavnosti)
(1) Dohodek iz dejavnosti se pri ugotavljanju lastnega
dohodka upošteva v skladu z metodologijo o upoštevanju do‑
hodka iz dejavnosti, ki jo podrobneje predpiše minister, pristo‑
jen za socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
finance.
(2) Če je upravičenec dejavnost šele začel opravljati ali če
je njegov mesečni dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto
minimalne plače, se kot njegov dohodek upošteva dohodek v
višini 75 odstotkov bruto minimalne plače.
16. člen
(dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti)
(1) Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti se v lastni dohodek šteje v skladu z metodologijo, ki
jo podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo,
v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, in ministrom,
pristojnim za finance.
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(2) Če je upravičenec dejavnost šele začel opravljati ali če
je njegov mesečni dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto
minimalne plače, se kot njegov dohodek upošteva dohodek v
višini 75 odstotkov bruto minimalne plače.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v prime‑
ru, ko je upravičenec vključen v prostovoljno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in je prijavljen pri pristojnem organu za
zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, dohodek iz osnov‑
ne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v lastni dohodek
šteje v skladu z metodologijo iz prvega odstavka tega člena.
(4) V primerih starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let
za moške, bolezni, invalidnosti ali drugih osebnih lastnosti
upravičenca, na katere upravičenec ni mogel vplivati oziroma
jih ni mogel preprečiti in zaradi katerih kmetijsko oziroma goz‑
dno zemljišče ni obdelovano, dohodka pa s prodajo ali oddajo v
najem ali zakup Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije ali drugi pravni ali fizični osebi ni mogoče pridobiti, se
šteje, da dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti ni oziroma ni bilo.
(5) Nezmožnost obdelovanja zemljišča do starosti 63 let
za ženske in do 65 let za moške ugotavlja invalidska komisi‑
ja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Starost nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške se šteje
za utemeljen razlog uveljavljanja nezmožnosti obdelovanja
zemljišča.
17. člen
(upoštevanje preživnine osebam,
ki so jih starši dolžni preživljati)
(1) Osebam, ki so poročene, živijo v življenjski skupnosti
iz 1. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona ali postanejo
starši in skrbijo za otroka in so jih zaradi šolanja dolžni preži‑
vljati starši, se ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu
v lastni dohodek šteje preživnina, ki jo prejemajo na podlagi
izvršljivega pravnega naslova.
(2) Če višina preživnine ni določena z izvršljivim pravnim
naslovom, se osebam iz prejšnjega odstavka v lastni dohodek
šteje preživnina v višini dejansko prejetih sredstev.
(3) Kadar višina preživnine, določena na podlagi izvr‑
šljivega pravnega naslova ali dogovora, ali dejansko prejeta
preživnina ne dosega višine minimalnega dohodka, ki bi posa‑
mezniku pripadal, če ne bi imel drugih dohodkov, mora oseba iz
prvega odstavka tega člena dokazati, da ji preživninski zaveza‑
nec v skladu z njegovo oziroma njihovo zmožnostjo preživnine
ne more oziroma ne morejo izplačevati v višji višini oziroma da
je za uveljavljanje pravice do preživnine v višini minimalnega
dohodka, ki bi ji pripadal, če ne bi imela drugih dohodkov, vlo‑
žila ustrezno pravno sredstvo, z izjavo, kje je vložila ustrezno
pravno sredstvo.
(4) Če pristojni center za socialno delo (v nadaljnjem
besedilu: center za socialno delo) ugotovi, da starši k preži‑
vljanju oseb iz prvega odstavka tega člena ne prispevajo, jih
pozove k sklenitvi oziroma izvrševanju dogovora ali sporazuma
o preživljanju.
18. člen
(upoštevanje preživnine osebam z družinskimi člani,
ki ne izpolnjujejo splošnega pogoja)
(1) Osebam, katerih družinski člani nimajo prijavljenega
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali kot tujci nimajo
dovoljenja za stalno prebivanje in stalnega prebivališča v Re‑
publiki Sloveniji, se ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem
zakonu v lastni dohodek šteje preživnina na enak način, kot je
določeno za osebe v prejšnjem členu.
(2) Osebam, katerih družinski člani iz prejšnjega odstavka
prebivajo v Republiki Sloveniji, se, če preživnina ni določena z
izvršljivim pravnim naslovom, ob izpolnjevanju drugih pogojev
po tem zakonu, v lastni dohodek šteje dohodek tega družin‑
skega člana, zmanjšan za 0,5 osnovnega zneska minimalnega
dohodka.
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19. člen
(poziv k sklenitvi dogovora o preživljanju)
Center za socialno delo s soglasjem upravičenca pozove
osebe, ki so ga dolžne preživljati, k sklenitvi ali izvrševanju
sporazuma ali dogovora o preživljanju.
1.4 Izračun višine lastnega dohodka
20. člen
(obdobje in neto princip)
(1) Kot lastni dohodek samske osebe, ki je podlaga za
določitev višine denarne socialne pomoči, se upoštevajo pov‑
prečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni za samsko
osebo, v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem
vložitve vloge.
(2) Kot lastni dohodek družine, ki je podlaga za določitev
višine denarne socialne pomoči, se upoštevajo povprečni me‑
sečni dohodki in prejemki, ugotovljeni za družino, v obdobju
treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge.
(3) Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in
prejemki iz prvega odstavka 12. člena tega zakona upošte‑
vajo po zmanjšanju za normirane stroške oziroma dejanske
stroške, priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter za davke
in obvezne prispevke za socialno varnost, odtegnjene od teh
dohodkov.
(4) Pri ugotavljanju lastnega dohodka, kjer se upoštevajo
dohodki na letni ravni, se upoštevajo podatki iz odločb o odmeri
dohodnine, podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodni‑
ne od dohodka iz dejavnosti, podatki, ki jih davčnemu organu
posredujejo osebe, zavezane za dajanje podatkov, in podatki,
potrebni za izračun akontacije dohodnine. Pri ugotavljanju la‑
stnega dohodka, kjer se upoštevajo dohodki za obdobje iz
prvega odstavka tega člena, se uporabijo podatki, ki so jih
davčnemu organu posredovale osebe, zavezane za dajanje
podatkov, iz obračunov davčnega odtegljaja.
21. člen
(prenehanje in začetek prejemanja periodičnega dohodka)
(1) Kadar je iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno,
da je upravičenec ostal brez rednega periodičnega dohodka, se
ta pri ugotavljanju lastnega dohodka ne upošteva.
(2) Če je upravičenec v obdobju iz prejšnjega člena peri‑
odični dohodek šele začel prejemati, se kot višina njegovega
lastnega dohodka upošteva višina zadnjega prejetega meseč‑
nega dohodka.
(3) Periodični dohodki po tem zakonu so plače, pokojnine,
preživnine, rente in drugi dohodki, ki jih upravičenec prejema
v enakih ali podobnih zneskih v enakih ali podobnih časovnih
obdobjih.
22. člen
(priložnostni dohodki)
(1) Priložnostni dohodki prejeti v obdobju iz 20. člena tega
zakona se upoštevajo samo v višini razlike med povprečno
mesečno višino priložnostnega dohodka in:
1. 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz
8. člena tega zakona za dohodke, ki jih je upravičenec prejel
za opravljeno delo največ dvakrat in ki niso dohodki iz 2. in
3. točke tega odstavka,
2. 0,38 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz
8. člena tega zakona za dohodke iz naslova dela, ki se lahko
v skladu z zakonom opravlja le v omejenem obsegu ur na letni
ravni in od katerega se plačujejo prispevki za socialno varnost
in ki ga je opravila oseba s statusom študenta ali dijaka ali
statusom brezposelne osebe po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti ali druga neaktivna ose‑
ba v skladu z zakonom, ki ureja malo delo,
3. 0,48 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz
8. člena tega zakona za dohodke iz naslova dela, ki se lahko
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v skladu z zakonom opravlja le v omejenem obsegu ur na letni
ravni in od katerega se plačujejo prispevki za socialno varnost
in ki ga je opravila upokojena oseba.
(2) Priložnostni dohodki po tem zakonu so dohodki, ki
jih je upravičenec v obdobju iz 20. člena tega zakona prejel
za opravljeno delo največ dvakrat, dohodki iz naslova dela
preko študentskega servisa in dohodki iz naslova dela, ki se
lahko v skladu z zakonom opravlja le v omejenem obsegu ur
na letni ravni in od katerega se plačujejo prispevki za socialno
varnost.
23. člen
(občasni, neperiodični dohodki)
(1) Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec
prejel v obdobju iz 20. člena tega zakona, se upoštevajo v
višini razlike med povprečno mesečno višino teh dohodkov in
0,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega
zakona.
(2) Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec
prejel pred obdobjem iz 20. člena tega zakona, vendar v
obdobju dvanajstih mesecev pred mesecem vložitve vloge,
se upoštevajo, če dosegajo ali presegajo višino 48 osnovnih
zneskov minimalnega dohodka. Ti dohodki se štejejo tako, da
se kot lastni dohodek upošteva 1/12 dohodkov.
(3) Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec
prejel pred obdobjem iz prejšnjega odstavka, se kot prihranki
ali premoženje upoštevajo glede na višino oziroma vrednost po
27. oziroma 31. členu tega zakona.
(4) Občasni, neperiodični dohodki po tem zakonu so
dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi
dohodki, ki jih je upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki
iz naslova priložnostnega dela.
1.5 Premoženje in prihranki
24. člen
(premoženje, ki se ne upošteva)
(1) Kot premoženje po tem zakonu se ne upoštevajo:
1. stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina
živi, do vrednosti primernega stanovanja,
2. premoženje, ki daje dohodke višje od bruto minimalne
plače, ki se po tem zakonu upoštevajo pri ugotavljanju lastnega
dohodka,
3. premoženje, za katero ima oseba sklenjen finančni
najem ali poslovni najem (lizing),
4. predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju
izvzeti iz izvršbe, razen gotovine iz 5. točke 79. člena Zakona
o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno pre‑
čiščeno besedilo, 93/07 in 28/09),
5. osebni avtomobil ali enosledno vozilo v vrednosti do
višine 28 osnovnih zneskov minimalnega dohodka,
6. osebni avtomobil ali enosledno vozilo prilagojeno pre‑
vozu težko gibalno oviranih oseb,
7. poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in
premično premoženje, ki ga posameznik ali posamezni dru‑
žinski član uporablja za pridobivanje dohodka iz dejavnosti
oziroma pri njem, dokler ta dohodek iz dejavnosti dosega vsaj
višino minimalnega dohodka, ki bi mu pripadal, če ne bi imel
drugih dohodkov,
8. sredstva iz naslova dodatnega pokojninskega zavaro‑
vanja, vpisana na osebnem računu zavarovanca ali zavarovan‑
ke (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) pri skladu obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma pri pokojnin‑
skem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje.
(2) Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja se
upošteva število oseb, ki imajo na naslovu tega stanovanja
stalno prebivališče in na tem naslovu tudi dejansko prebivajo.
Primerna velikost stanovanja je dvakratnik največje površine,
določene s predpisom, ki ureja dodelitev neprofitnega stanova‑
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nja v najem, pri kateri ni plačila lastne udeležbe in varščine. Če
je uporabna površina stanovanja iz prejšnjega odstavka večja
od uporabne površine primernega stanovanja, se kot premo‑
ženje upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo tega
stanovanja, izračunana po metodologiji množičnega vredno‑
tenja nepremičnin, in vrednostjo primernega stanovanja. Vre‑
dnost primernega stanovanja se izračuna tako, da se primerna
velikost stanovanja pomnoži z vrednostjo m2 stanovanja glede
na posplošeno tržno vrednost stanovanja. Vrednost m2 stano‑
vanja glede na posplošeno tržno vrednost tega stanovanja se
izračuna tako, da se posplošena tržna vrednost stanovanja deli
z m2 uporabne površine tega stanovanja. Podatki o posplošeni
tržni vrednosti stanovanja in podatki o m2 uporabne površine
stanovanja se pridobijo iz zbirke podatkov, ki vsebuje podatke
o vrednosti nepremičnin.
25. člen
(način ugotavljanja prihrankov in premoženja)
Način ugotavljanja prihrankov in premoženja po tem zako‑
nu oziroma njihove vrednosti, razen način ugotavljanja vredno‑
sti premoženja iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena,
podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.
1.6 Merila za določitev višine minimalnega dohodka
za posameznega družinskega člana
26. člen
(merila za določitev višine minimalnega dohodka)
(1) Višina minimalnega dohodka za posameznega družin‑
skega člana se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega
dohodka iz 8. člena tega zakona določi po naslednjih merilih:
1. prva odrasla oseba: 1,
2. prva odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od
60 do 128 ur na mesec: 1,28 (vsota osnovnega ponderja 1 in
dodatka za delovno aktivnost 0,28),
3. prva odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu
več kot 128 ur na mesec: 1,56 (vsota osnovnega ponderja 1 in
dodatka za delovno aktivnost 0,56),
4. samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim
26. letom starosti, prijavljena pri pristojnem organu za zaposlo‑
vanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev
zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslo‑
vu kot starši ali dejansko prebiva z njimi: 0,7,
5. samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno ne‑
zmožna za delo ali starejša od 63 let ženska in 65 let moški, ki
ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu
kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj
lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z
njimi: 0,7,
6. odrasla oseba, ki je v celodnevnem institucionalnem
varstvu: 1,
7. vsaka naslednja odrasla oseba: 0,5,
8. vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v
obsegu več kot 128 ur na mesec: 0,78 (vsota osnovnega pon‑
derja 0,5 in polovičnega ponderja dodatka za delovno aktivnost
prve odrasle osebe, ki je delovno aktivna v enakem obsegu ur
na mesec, 0,28),
9. vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v
obsegu od 60 do 128 ur na mesec: 0,64 (vsota osnovnega pon‑
derja 0,5 in polovičnega ponderja dodatka za delovno aktivnost
prve odrasle osebe, ki je delovno aktivna v enakem obsegu ur
na mesec, 0,14),
10. prvi otrok osebe, ki uveljavlja pravico do denarne
socialne pomoči, dokler ga je ta dolžna preživljati v skladu s
predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja, ki je najstarejši in nima
statusa dijaka: 0,7,
11. vsak naslednji otrok osebe, ki uveljavlja pravico do
denarne socialne pomoči, dokler ga je ta dolžna preživljati
v skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja, in nima
statusa dijaka: 0,6,
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12. prvi otrok osebe, ki uveljavlja pravico do denarne
socialne pomoči, dokler ga je ta dolžna preživljati v skladu s
predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja, ki je najstarejši in ima
status dijaka: 0,89,
13. vsak naslednji otrok osebe, ki uveljavlja pravico do
denarne socialne pomoči, dokler ga je ta dolžna preživljati v
skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja, in ima status
dijaka: 0,79.
(2) V primeru dodelitve otroka v skupno varstvo in vzgojo
se višina minimalnega dohodka za otroka v razmerju do osnov‑
nega zneska minimalnega dohodka določi v polovični višini
merila iz prvega odstavka tega člena.
(3) Kot prva odrasla oseba se šteje:
1. samska oseba,
2. mladoletna oseba brez staršev, razen v primerih iz
4. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, in
3. polnoletna oseba, dokler so jo starši v skladu s pred‑
pisi, ki urejajo dolžnost preživljanja, dolžni preživljati in ki v
življenjski skupnosti zaradi nasilja v družini, zaradi katerega so
sproženi ali tečejo postopki v skladu s predpisi, ki urejajo nasilje
v družini, ni več dejansko povezana z njimi.
(4) Kot prva odrasla oseba v družini se:
1. v primeru zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski
skupnosti iz 1. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona,
od katerih nobena nima statusa aktivne osebe ali imata obe
status aktivne osebe, šteje tista oseba, ki uveljavlja pravico do
denarne socialne pomoči,
2. v primeru zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski
skupnosti iz 1. točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, od
katerih ima ena status aktivne osebe, šteje tista oseba, ki ima
status aktivne osebe,
3. v primeru enostarševske družine, v kateri je družinski
član iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, šteje tista
oseba, ki je roditelj,
4. v primeru ostalih enostarševskih družin, šteje tista
oseba, ki je roditelj.
(5) Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnole‑
tna oseba, ki se po tem zakonu šteje v družino in ki ni otrok iz
10., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka tega člena.
(6) Kot aktivna oseba se šteje oseba, ki je zaposlena ali
nezaposlena in je zmožna za delo.
(7) Dodatek za delovno aktivnost je dodatek k minimalne‑
mu dohodku delovno aktivne samske osebe ali posameznega
družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju
motivacije za delo.
(8) Kot delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene ose‑
be, osebe, ki opravljajo dejavnost, ter osebe, ki so vključene v
ukrepe aktivne politike zaposlovanja in programe psihosocialne
rehabilitacije, katerih cilj je zaposlitev.
(9) Za osebe, ki so vključene v programe psihosocialne
rehabilitacije iz prejšnjega odstavka, se šteje, da so delovno
aktivne v obsegu od 60 do 128 ur na mesec.
(10) Za osebe, ki opravljajo dejavnost, se štejejo osebe, ki
opravljajo katerokoli samostojno dejavnost, kot so samostojni
podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, osebe, ki z osebnim
delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kul‑
turno dejavnost, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost
s področja zdravstva, socialne varnosti, znanosti ali zaseb‑
no veterinarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo odvetniško ali
notarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo duhovniško oziroma
drugo versko službo.
(11) Za osebe, ki opravljajo dejavnost, se šteje, da so
delovno aktivne v obsegu več kot 128 ur na mesec, razen če
se iz ustreznih dokazil ugotovi drugače.
(12) Šteje se, da imajo osebe iz 5. točke prvega odstavka
tega člena, ki niso družinski člani po tem zakonu, dovolj lastnih
sredstev za preživljanje, če njihov lastni dohodek presega
minimalni dohodek, ki bi jim pripadal, če ne bi imele drugih
dohodkov.
(13) V primeru otroka iz sedmega odstavka 9. člena tega
zakona se višina minimalnega dohodka za enostarševsko dru‑
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žino za vsakega takega otroka poveča za 10 odstotkov osnov‑
nega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona.
1.7 Razlogi za nedodelitev ali neupravičenost do denarne
socialne pomoči
27. člen
(izključitveni razlog z izjemama)
(1) Ne glede na določbe tega poglavja se denarna soci‑
alna pomoč ne dodeli samski osebi ali družini, ki ima prihran‑
ke oziroma premoženje, ki se upoštevajo po tem zakonu, ki
dosega ali presega višino 48 osnovnih zneskov minimalnega
dohodka.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se denarna
socialna pomoč dodeli samski osebi ali družini, ki ima v lasti
stanovanje, v katerem samska oseba ali družina živi, katerega
vrednost nad vrednostjo primernega stanovanja, določene po
drugem odstavku 24. člena tega zakona, presega višino iz
prejšnjega odstavka:
1. in v zadnjih 18 mesecih denarne socialne pomoči ni
prejela ali jo je prejela največ dvanajstkrat ali
2. je v zadnjih 18 mesecih denarno socialno pomoč preje‑
la več kot dvanajstkrat in soglaša z vpisom prepovedi odtujitve
in obremenitve nepremičnine, katere lastnik ali lastnica (v na‑
daljnjem besedilu: lastnik) je, v zemljiško knjigo v korist Repu‑
blike Slovenije ter izpolnjuje ostale pogoje za upravičenost do
denarne socialne pomoči po tem zakonu.
(3) V zvezi s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepre‑
mičnin iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe
36. člena tega zakona.
28. člen
(krivdni razlogi)
(1) Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba,
ki ne dosega minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je
mogla vplivati oziroma lahko vpliva, ali ki brez utemeljenih
razlogov zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko
oziroma lahko privedejo do zaposlitve oziroma do drugega na‑
čina izboljšanja socialnega položaja zanjo ali njene družinske
člane.
(2) Za razloge iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti:
1. prenehanje delovnega razmerja, razen če gre za po‑
polno nezmožnost za delo, v primerih:
– sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi,
– izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po delodajalcu
prenosniku, ker je delavka ali delavec (v nadaljnjem besedilu:
delavec) odklonil prehod in dejansko opravljanje dela pri delo‑
dajalcu prevzemniku,
– redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca,
– redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po delo‑
dajalcu, dane zaradi delavčevih kršitev pogodbene ali druge
obveznosti iz delovnega razmerja (odpoved iz krivdnega ra‑
zloga na strani delavca),
– odpovedi pogodbe o zaposlitvi po delodajalcu, ker dela‑
vec ni sprejel predloga delodajalca za sklenitev nove pogodbe
o zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen čas,
– izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po delodajalcu
iz razlogov na strani delavca,
– če sodišče ugotovi, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi
delavcu nezakonita, pa delavec ni želel nadaljevati delovnega
razmerja,
– odpovedi pogodbe o zaposlitvi v nasprotju z 89., 113.,
115., 116. in 117. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02, 103/07 in 83/09 – odločba US), če zavarova‑
nec ni zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva,
– če starejšemu delavcu ni zagotovljena pravica do de‑
narnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti
do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev, pa je
dal pisno soglasje k odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslov‑
nega razloga,
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– ko voljenemu ali imenovanemu nosilcu javne ali druge
funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v
Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave preneha
funkcija ali imenovanje, pa ni uveljavljal pravice do vrnitve na
delo skladno s predpisi, ki to omogočajo;
2. odjava iz obveznega zavarovanja za primer brezposel‑
nosti zavarovanca, ki ni bil zavarovan na podlagi delovnega
razmerja, ki ni bila posledica objektivnih razlogov, zlasti dalj
časa trajajoče bolezni zavarovanca, elementarne nesreče,
večje materialne škode na premoženju zavarovanca, izgube
poslovnega prostora ali izgube poslovnega partnerja ali po‑
slovne partnerke (v nadaljnjem besedilu: poslovni partner), na
katerega je bilo v celoti vezano poslovanje;
3. razlogi, zaradi katerih pristojni organ za zaposlovanje
osebo preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, in sicer
če:
– se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb ali iz
evidence oseb, vključenih v program aktivne politike zaposlo‑
vanja,
– odkloni vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja
ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o vključitvi v ukrep ak‑
tivne politike zaposlovanja,
– odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri pogo‑
voru za zaposlitev ne prizadeva za njeno pridobitev,
– dela ali je zaposlena na črno,
– ni aktivni iskalec ali iskalka zaposlitve, razen če je te
obveznosti oproščena z zaposlitvenim načrtom,
– brez utemeljenih razlogov odkloni podpis zaposlitve‑
nega načrta;
4. razlogi, zaradi katerih pristojni organ za zaposlovanje
osebo preneha voditi v evidenci iskalcev zaposlitve, in sicer
če:
– se sama odjavi iz evidence iskalcev zaposlitve,
– krši obveznosti, sprejete z vključitvijo v evidenco iskal‑
cev zaposlitve;
5. neprijavljenost pri pristojnem organu za zaposlovanje,
kadar bi se oseba po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti lahko štela za brezposelno osebo;
6. neprijavljenost pri pristojnem organu za zaposlovanje,
kadar bi se oseba po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti lahko vpisala v evidenco iskalcev
zaposlitve;
7. neutemeljena opustitev uveljavljanja pravice, ki bi vpli‑
vala na socialni položaj te osebe oziroma njenih družinskih
članov;
8. nepripravljenost za poziv k sklenitvi dogovora o preži‑
vljanju iz 19. člena tega zakona;
9. zavrnitev sklenitve oziroma neizvrševanje dogovora o
aktivnem reševanju svoje socialne problematike;
10. prestajanje zaporne kazni;
11. izguba sredstev za preživljanje oziroma katerega koli
dohodka, ne glede na to, ali se po tem zakonu šteje v lastni
dohodek ali ne, iz razlogov, na katere je sama vplivala;
12. neuspešno opravljeno poskusno delo iz razlogov,
zaradi katerih se lahko odpove pogodba o zaposlitvi iz krivdnih
razlogov;
13. nepredloženega dokazila o vložitvi ustreznega prav‑
nega sredstva po tretjem odstavku 17. člena tega zakona oziro‑
ma nesporočen podatek o tem, kje se to dokazilo nahaja.
(3) Osebe, pri katerih obstajajo razlogi iz prvega in dru‑
gega odstavka tega člena, se pri ugotavljanju minimalnega
dohodka družine ne upoštevajo, upoštevajo pa se njihovi do‑
hodki.
29. člen
(izključitev krivdnih razlogov)
(1) Ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev denarne
socialne pomoči se razlog iz 1., 3. in 11. točke drugega odstav‑
ka prejšnjega člena po preteku šest mesecev od njegovega na‑
stanka ne upošteva, če upravičenec sklene dogovor o aktivnem
reševanju svoje problematike iz 35. člena tega zakona.
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(2) Ne glede na določbe prve in tretje alinee 1. točke dru‑
gega odstavka prejšnjega člena je do denarne socialne pomoči
upravičena oseba, ki redno odpove ali sporazumno z delodajal‑
cem razveljavi pogodbo o zaposlitvi zaradi nasilja v družini ali
zaradi preselitve v drug kraj in zaposlitve svojega zakonca ali
osebe, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju,
ki je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot uro in
pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom.
(3) Ne glede na razloge iz 1., 3. in 5. točke drugega
odstavka prejšnjega člena je ob izpolnjevanju drugih pogojev
za pridobitev denarne socialne pomoči do denarne socialne
pomoči upravičena oseba, ki skrbi:
1. za otroka ali
2. za odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
ki se šteje v družino, če tak način varstva otroku oziroma odrasli
osebi nadomešča celodnevno institucionalno varstvo.
1.8 Način določitve višine denarne socialne pomoči
30. člen
(1) Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki
nima lastnih dohodkov po tem zakonu, se določi v višini mini‑
malnega dohodka, ki pripada upravičencu po tem zakonu.
(2) Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence
se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada
upravičencu, in njegovim lastnim dohodkom, ugotovljenim na
način, ki ga določa ta zakon.
(3) Višina denarne socialne pomoči za družino se določi
kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo
posameznim upravičencem oziroma družinskim članom, in la‑
stnim dohodkom družine, ugotovljenim na način, ki ga določa
ta zakon.
1.9. Zmanjševanje denarne socialne pomoči
31. člen
(1) Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna
socialna pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski
osebi ali družini, za katero je mogoče sklepati, da ji je dohodek v
višini minimalnega dohodka v celoti ali delno zagotovljen, ker:
1. ima prihranke, ki omogočajo preživetje (samska oseba
v višini nad 500 eurov in družina v višini nad 1.500 eurov),
oziroma premoženje, ki se upošteva po tem zakonu, ki ne
dosega višine prihrankov ali vrednosti premoženja iz 27. člena
tega zakona,
2. je najmanj 30 dni v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri
ji je zagotovljena celodnevna oskrba, in sama ni zavezana k
plačilu ali je zavezana k delnemu plačilu stroškov,
3. živi z osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo ose‑
be, ki niso družinski člani po tem zakonu, ali je njeno preživetje
zagotovljeno na drug način.
(2) Center za socialno delo pri tem upošteva osnovni
namen denarne socialne pomoči tako, da od denarne socialne
pomoči, ki bi pripadala samski osebi ali družini:
1. v primeru 1. točke prejšnjega odstavka odšteje tretjino
prihrankov oziroma vrednosti premoženja,
2. v primeru iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka odšteje
mesečno vrednost osnovne oskrbe, ugotovljeno v skladu z me‑
todologijo iz tretjega odstavka tega člena, ki jo ima upravičenec
zagotovljeno (bivanje, prehrana).
(3) Razloge iz prvega odstavka tega člena in način nji‑
hovega ugotavljanja ter metodologijo upoštevanja vrednosti
iz 2. točke prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister,
pristojen za socialno varstvo.
1.10 Povečanje denarne socialne pomoči za dodatek
za pomoč in postrežbo
32. člen
(1) Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki mu je
zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti za opravljanje osnovnih
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življenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in ne prejema
dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se denarna
socialna pomoč poveča za dodatek za pomoč in postrežbo.
(2) Potrebo po nujni pomoči druge osebe ugotavlja in‑
validska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
(3) Višina dodatka za pomoč in postrežbo se določi v višini
dodatka za pomoč in postrežbo, ki bi upravičencu pripadal, če
bi bil do njega upravičen po predpisih o pokojninskem in inva‑
lidskem zavarovanju.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se višina
dodatka za pomoč in postrežbo za osebe, ki jih določa zakon,
ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb,
določi:
1. v višini 0,84 osnovnega zneska minimalnega dohodka
iz 8. člena tega zakona, če jim je za opravljanje vseh osnov‑
nih življenjskih potreb neogibno potrebna stalna pomoč in
postrežba,
2. v višini 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka
iz 8. člena tega zakona, če jim je za opravljanje večine osnov‑
nih življenjskih potreb potrebna stalna pomoč in postrežba.
(5) Center za socialno delo lahko invalidski komisiji iz
drugega odstavka tega člena poda predlog za ponovno ugo‑
tavljanje potrebe po nujni pomoči druge osebe upravičencu
do dodatka za pomoč in postrežbo po tem zakonu, če oceni,
da se mu je zdravstveno stanje izboljšalo v taki meri, da je
upravičen do nižjega dodatka za pomoč in postrežbo ali ga ne
potrebuje več.
1.11 Izredna denarna socialna pomoč
33. člen
(namen in dodelitev)
(1) Ne glede na določbe tega poglavja se lahko samski
osebi oziroma družini kot posebna oblika denarne socialne
pomoči dodeli izredna denarna socialna pomoč, če se ugotovi,
da se je samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ni
mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogro‑
ženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na
preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom
družine ne more pokriti.
(2) Izredna denarna socialna pomoč se glede na potrebe
samske osebe ali družine dodeli v enkratnem znesku ali za ob‑
dobje iz drugega in tretjega odstavka 36. člena tega zakona.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
lahko izredna denarna socialna pomoč glede na potrebe sam‑
ske osebe, ki je upravičena do varstvenega dodatka, ali druži‑
ne, v kateri sta dva družinska člana upravičena do varstvenega
dodatka, dodeli le za namen, ki je različen od namena dodelitve
varstvenega dodatka.
(4) Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne
sme presegati višine enega minimalnega dohodka samske
osebe ali družine, v enem koledarskem letu pa ne sme prese‑
gati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lah‑
ko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za namen,
ki je različen od namena dodelitve varstvenega dodatka.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka višina izre‑
dne denarne socialne pomoči v enem koledarskem letu za:
1. samsko osebo, ki je upravičena do varstvenega do‑
datka, ali družino, v kateri sta dva družinska člana upravičena
do varstvenega dodatka, ne sme presegati višine njenega
minimalnega dohodka,
2. družino, v kateri je le en družinski član upravičen do
varstvenega dodatka, pa ne sme presegati višine dveh njenih
minimalnih dohodkov.
34. člen
(dokazovanje namenske porabe)
(1) V vlogi za izredno denarno socialno pomoč mora vla‑
gateljica ali vlagatelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) natančno
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navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in opredeliti višino
sredstev, ki jih potrebuje.
(2) Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je
dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila
dodeljena, v roku 30 dni po prejetju pomoči oziroma do vložitve
nove vloge, če je ta vložena pred potekom tega roka.
(3) Upravičencu, ki je iz opravičenih razlogov zamudil
rok iz prejšnjega odstavka, se na njegov predlog dovoli vrnitev
v prejšnje stanje v skladu z določbami zakona o splošnem
upravnem postopku.
(4) Dokazila o porabi sredstev je upravičenec dolžan
predložiti pristojnemu centru za socialno delo v roku 45 dni po
prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje
ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, če je
novo vlogo vložil pred potekom roka iz drugega odstavka tega
člena. Če upravičenec tega ne stori ali pa se iz dokazil ugotovi,
da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena v
roku iz drugega odstavka tega člena, ni upravičen do izredne
denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema
izredne denarne socialne pomoči.
(5) Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za
namen, za katerega mu je bila dodeljena, mora preostanek teh
sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije v 15 dneh po
poteku roka iz drugega odstavka tega člena, drugače se šteje,
da namenska poraba ni izkazana.
1.12 Dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike
35. člen
(1) Center za socialno delo lahko z upravičencem na pod‑
lagi opredelitve socialne problematike oziroma stisk in težav
ter ocene možnih rešitev sklene dogovor o aktivnem reševa‑
nju njegove socialne problematike (vključitev v psihosocialno
rehabilitacijo, zdravljenje itd.), v katerem se določijo aktivnosti
in obveznosti upravičenca in prenehanje upravičenosti do de‑
narne socialne pomoči v primeru neupravičenega prenehanja
izvrševanja dogovora.
(2) Upravičenec ima pravico do povračila dejanskih stro‑
škov, ki nastanejo zaradi izvrševanja dogovora iz prejšnjega
odstavka, kar center za socialno delo opredeli v dogovoru.
1.13 Dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči
36. člen
(obdobje dodelitve)
(1) Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas
glede na okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev
višine denarne socialne pomoči.
(2) Denarna socialna pomoč se prvič lahko dodeli največ
za obdobje treh mesecev.
(3) Denarna socialna pomoč se lahko dodeli ponovno,
če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine
denarne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in
ponovne odločitve nespremenjene. Ponovno se lahko dodeli
največ za obdobje šestih mesecev.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega
člena se denarna socialna pomoč lahko dodeli največ za obdobje
enega leta, če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let
za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče
pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca.
(5) Upravičencu, ki je trajno nezaposljiv ali trajno nezmo‑
žen za delo ali v starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za
moške ter je brez premoženja, ki se upošteva po tem zakonu,
in se ne nahaja v institucionalnem varstvu in tudi njegovi dru‑
žinski člani izpolnjujejo pogoje iz tega odstavka, se dodeli trajna
denarna socialna pomoč.
(6) Center za socialno delo enkrat letno po uradni dolžno‑
sti preveri, ali osebe iz prejšnjega odstavka na 1. april še izpol‑
njujejo pogoje za upravičenost do socialno varstvenih pravic po
tem zakonu in ali so nastopile spremembe, ki vplivajo na višino
teh pravic, in v primeru sprememb izda novo odločbo.
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(7) Če je upravičenec do trajne denarne socialne pomoči
ali upravičenec, ki je v zadnjih treh letih pred vložitvijo vlo‑
ge prejel denarno socialno pomoč najmanj štiriindvajsetkrat,
lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do
denarne socialne pomoči prepove odtujiti in obremeniti nepre‑
mičnino, katere lastnik je, v korist Republike Slovenije.
(8) O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine
v korist Republike Slovenije center za socialno delo odloči v
izreku odločbe o upravičenosti do denarne socialne pomoči.
(9) Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v
zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe iz prejšnjega
odstavka.
(10) Za zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve iz
prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja zemljiško knjigo, o zaznambi prepovedi odtu‑
jitve in obremenitve.
37. člen
(pristojni organ)
(1) O upravičenosti do denarne socialne pomoči na prvi
stopnji na podlagi vloge vlagatelja odloča center za socialno
delo. Vloga za uveljavljanje denarne socialne pomoči se vloži
na posebnem obrazcu, kateremu morajo biti priloženi dokazi o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice. Vsebino in obliko
obrazca in vrste dokazov predpiše minister, pristojen za soci‑
alno varstvo.
(2) Center za socialno delo lahko pri ugotavljanju družine
vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč preverja dejansko
stanje tudi zunaj svojega delovnega časa v okviru določb za‑
kona, ki ureja splošni upravni postopek, ki veljajo za vabilo in
vročanje. Ogled lahko opravi tudi nenapovedano.
(3) Pritožba zoper odločbo o upravičenosti do denarne
socialne pomoči ne zadrži izvršitve.
(4) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo
odloča ministrstvo.
38. člen
(način izplačevanja)
(1) Denarna socialna pomoč pripada upravičencu od pr‑
vega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Kadar okoli‑
ščine to zahtevajo, se izplača takoj v naravi.
(2) Denarna socialna pomoč se praviloma izplača v de‑
narju, v utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti
izplača v naravi (boni, naročilnice, plačila računov itd.).
39. člen
(komu se izplačuje)
Denarna socialna pomoč se dodeli kot ena denarna so‑
cialna pomoč za vso družino in se izplačuje vlagatelju ali
njegovemu družinskemu članu, ki se upošteva pri ugotavljanju
upravičenosti do denarne socialne pomoči, če izplačilo na
transakcijski račun vlagatelja ni mogoče.
1.14 Sodelovanje Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje in centrov za socialno delo pri obravnavi
posebne skupine brezposelnih upravičencev do denarne
socialne pomoči in drugih brezposelnih oseb
40. člen
(1) Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadalj‑
njem besedilu: zavod) in centri za socialno delo medsebojno
sodelujejo in si izmenjujejo nujno potrebne osebne podatke
pri obravnavi posebne skupine brezposelnih upravičencev do
denarne socialne pomoči in drugih brezposelnih oseb, ki so
začasno nezaposljive zaradi težav v duševnem zdravju, težav
z odvisnostjo ter večjih socialnih in drugih podobnih težav, z
namenom razrešitve okoliščin, ki vplivajo na njihovo začasno
nezaposljivost.
(2) Za ocenitev razlogov za začasno nezaposljivost upra‑
vičenca se oblikujejo posebne komisije (v nadaljnjem besedilu:
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komisija) Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki imajo
sedež pri pristojnih uradih za delo.
(3) Posamezna komisija ima najmanj tri člane ali članice,
in sicer svetovalca zaposlitve ali svetovalko zaposlitve (v na‑
daljnjem besedilu: svetovalec zaposlitve), socialnega delavca
ali socialno delavko (v nadaljnjem besedilu: socialni delavec)
in rehabilitacijskega svetovalca ali rehabilitacijsko svetovalko
(v nadaljnjem besedilu: rehabilitacijski svetovalec), poleg teh
pa glede na specifične težave upravičenca lahko še druge
strokovnjake iz drugih področij. Člane komisije imenuje vodja
pristojnega urada za delo skupaj z direktorjem ali direktorico (v
nadaljnjem besedilu: direktor) centra za socialno delo.
(4) Komisija oceni težave upravičenca, pripravi mnenje
o razlogih za njegovo začasno nezaposljivost in poda predlo‑
ge možnih ukrepov ter aktivnosti za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti upravičenca v najkrajšem možnem času oziroma
najkasneje v roku 30 dni od dneva ocenitve upravičenca in z
njim seznani center za socialno delo.
(5) Za potrebe priprave mnenja in predlogov iz prejšnjega
odstavka komisija pridobi potrebne osebne podatke o upravi‑
čencu:
– na podlagi njegove privolitve neposredno od upravi‑
čenca in iz zbirk osebnih podatkov izvajalcev zdravstvenih
storitev,
– iz lastnih zbirk osebnih podatkov in
– iz zbirk osebnih podatkov centra za socialno delo.
(6) Center za socialno delo glede na mnenje komisije iz
prejšnjega odstavka ter na podlagi opredelitve socialne pro‑
blematike oziroma stisk in težav ter ocene možnih rešitev z
upravičencem sklene dogovor iz 35. člena tega zakona.
(7) Dogovor iz prejšnjega odstavka mora vsebovati dolo‑
čitev aktivnosti in obveznosti upravičenca s ciljem izboljšanja
njegovih zaposlitvenih možnosti z vključitvijo upravičenca v
ustrezne socialnovarstvene storitve in programe, po potrebi pa
tudi v druge ustrezne programe, za določeno časovno obdobje
z možnostjo podaljšanja.
(8) Center za socialno delo po preteku časovnega obdo‑
bja iz prejšnjega odstavka pripravi mnenje o socialnih okolišči‑
nah, ki vplivajo na zaposljivost upravičenca, ter z njimi seznani
upravičenca in pristojni urad za delo.
(9) V primeru pozitivnega mnenja iz prejšnjega odstav‑
ka je center za socialno delo dolžan upravičenca seznaniti
s pravico ponovne prijave pri pristojnem uradu za delo in ga
opozoriti na posledice v zvezi z upravičenostjo do denarne
socialne pomoči.
1.15 Spodbujanje zaposlovanja upravičencev do denarne
socialne pomoči
41. člen
Delodajalec, ki vsaj za obdobje dveh let zaposli upravi‑
čenca do denarne socialne pomoči, ki je v zadnjih 16 mesecih
denarno socialno pomoč prejemal najmanj 12 mesecev, lahko
pridobi subvencijo za zaposlitev te osebe. Subvencija se iz‑
plača v dveh delih, in sicer prvi del iz sredstev aktivne politike
zaposlovanja, drugi del pa iz sredstev za socialno varstvene
prejemke v višini in na način, kot je določeno v Katalogu ukre‑
pov aktivne politike zaposlovanja, ki ga izda zavod po predpisih
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
1.16 Obveznost upravičenca do denarne socialne pomoči
sprejeti vsako zaposlitev
42. člen
(1) Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki je brez‑
poselna oseba in ne prejema denarnega nadomestila za primer
brezposelnosti po zakonu, ki ureja trg dela, in je v zadnjih 12
mesecih denarno socialno pomoč prejel več kot devetkrat, je
v času prejemanja denarne socialne pomoči dolžan sprejeti
vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga napoti
zavod.
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(3) Zaposlitev iz prejšnjega odstavka je opredeljena v
zaposlitvenem načrtu po zakonu, ki ureja trg dela.
(4) Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki odkloni
ali prekine ponujeno zaposlitev, izgubi pravico do denarne
socialne pomoči.
(5) Odklonitev ali prekinitev zaposlitve iz prejšnjega od‑
stavka ugotovi pristojni organ zavoda z odločbo in o tem nemu‑
doma obvesti center za socialno delo.
(6) Center za socialno delo s prvim dnem naslednjega
meseca po odklonitvi ali prekinitvi zaposlitve razveljavi odločbo,
s katero je bila denarna socialna pomoč dodeljena.
(7) V primeru iz prejšnjega odstavka upravičenec nasle‑
dnjih šest mesecev po mesecu izgube pravice do denarne
socialne pomoči ni upravičen do denarne socialne pomoči.
1.17 Sprememba okoliščin, uskladitev dodeljene denarne
socialne pomoči in neupravičeno prejeta denarna
socialna pomoč
43. člen
(dolžnost in rok sporočanja sprememb)
(1) Upravičenec mora pogoje za pridobitev denarne so‑
cialne pomoči izpolnjevati tudi ves čas prejemanja denarne
socialne pomoči.
(2) Upravičenec je centru za socialno delo dolžan sporoči‑
ti vse dohodke in prejemke, prejete v času od vložitve vloge do
poteka obdobja, za katero mu je bila denarna socialna pomoč
dodeljena, in dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki
vplivajo na pravico do denarne socialne pomoči, njeno višino
in obdobje prejemanja.
(3) Upravičenec mora spremembe iz prejšnjega odstavka
sporočiti pisno ali ustno na zapisnik v osmih dneh od dne, ko
je zanje izvedel.
(4) Center za socialno delo o spremembi odloči z ustre‑
zno odločbo v roku 30 dni od dneva, ko je prejel predlog za
spremembo.
44. člen
(način upoštevanja sprememb okoliščin)
(1) Če se v času vložitve vloge do poteka obdobja, za
katero je bila denarna socialna pomoč dodeljena, spremeni
lastni dohodek upravičenca oziroma družine, se posamezni
spremenjeni dohodki upoštevajo tako, da se na enak način kot
za obdobje iz 20. člena tega zakona ugotavljajo za obdobje
preteklih treh koledarskih mesecev, pri čemer se kot prvi kole‑
darski mesec šteje mesec sprememb dohodka. Nespremenjeni
dohodki, ugotovljeni v obdobju iz 20. člena tega zakona, se
upoštevajo v že ugotovljeni oziroma enaki višini.
(2) V primeru drugega posameznega spremenjenega
dejstva ali okoliščine, ki vpliva na pravico do denarne socialne
pomoči, se ponovno ugotavlja le posamezno spremenjeno
dejstvo oziroma okoliščina.
(3) V primeru iz 3. in 4. točke drugega odstavka 28. člena
tega zakona se za spremembo okoliščin šteje dan, s katerim
se brezposelna oseba preneha voditi v evidenci brezposelnih
oseb ali v evidenci iskalcev zaposlitve.
45. člen
(postopek ugotavljanja upravičenosti do denarne
socialne pomoči)
(1) Center za socialno delo lahko v roku treh let po do‑
končnosti odločbe o upravičenosti do denarne socialne pomoči
in ves čas prejemanja trajne denarne socialne pomoči po
uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti
do denarne socialne pomoči, kadar ugotovi, da so nastopile
okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo
o upravičenosti do denarne socialne pomoči, ker upravičenec
ni bil upravičen do denarne socialne pomoči ali je bil upravičen
v nižjem znesku ali za krajše obdobje, ker je podatke prikazoval
lažno ali jih je zamolčal ali ni pravočasno sporočil podatkov in

Uradni list Republike Slovenije

Št.

61 / 26. 7. 2010 /

Stran

9205

ravnal po 43. členu tega zakona ali je sporočil neresnične po‑
datke ali zaradi drugih razlogov. V tem postopku izda odločbo,
s katero razveljavi odločbo, s katero je bila upravičencu do‑
deljena denarna socialna pomoč, in ugotovi prenehanje upra‑
vičenosti do denarne socialne pomoči ali določi drugo višino
denarne socialne pomoči ali določi drugo obdobje prejemanja
denarne socialne pomoči.
(2) O spremembah iz prejšnjega odstavka odloči center
za socialno delo s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu
okoliščin.
(3) Če center za socialno delo, ki odloča, ugotovi, da je
upravičenec podatke prikazoval lažno ali jih je zamolčal ali je
sporočil neresnične podatke že pred oziroma ob izdaji odločbe,
s katero mu je bila dodeljena denarna socialna pomoč, ali je
bila odločba izdana na podlagi drugega nedovoljenega ravna‑
nja upravičenca, to odločbo odpravi.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka polnoletni upraviče‑
nec šest mesecev po dnevu vročitve odločbe o neupravičenosti
do denarne socialne pomoči ni upravičen do denarne socialne
pomoči.

njegov socialni položaj. Odlog plačila se lahko dogovori največ
za čas treh let. V času odloga obresti ne tečejo. Upravičenec je
dolžan centru za socialno delo v skladu z dogovorom o vračilu
denarne socialne pomoči redno predložiti dokazila o izvrševa‑
nju obveznosti. Če upravičenec zamudi s plačilom obroka, je
dolžan plačati zakonite zamudne obresti.
(5) Ministrstvo lahko na predlog upravičenca po predho‑
dnem mnenju centra za socialno delo odloči, da se njegov dolg
deloma ali v celoti odpiše, vendar največ do višine vrednosti
predmetov in prejemkov, ki so po zakonu, ki ureja davčni po‑
stopek, izvzeti iz izvršbe. Vlogo za odpis ali delni odpis, ki mora
vsebovati podatke o lastništvu premoženja, prihrankih in do‑
hodkih upravičenca in njegovih družinskih članov, upravičenec
vloži pri centru za socialno delo. Center za socialno delo na
podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc dru‑
gih organov ter predloženih dokazov upravičenca poda mnenje
in ga skupaj z vlogo v roku 20 dni od prejema popolne vloge po‑
šlje v odločitev ministrstvu. Dolg se odpiše po kriterijih za odpis
davčnega dolga davčnim zavezancem – fizičnim osebam.

46. člen

III. VARSTVENI DODATEK

(prejem dohodka za isto obdobje, kot je bila osebi dodeljena
denarna socialna pomoč)
(1) Pristojni organ lahko v roku iz prvega odstavka prej‑
šnjega člena po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja
upravičenosti do denarne socialne pomoči tudi, če upravičenec
po izdaji odločbe prejme lastni dohodek za isto obdobje, kot mu
je bila denarna socialna pomoč dodeljena.
(2) Upravičenec je pristojnemu centru za socialno delo
prejem novega dohodka dolžan sporočiti pisno ali ustno na
zapisnik v roku osmih dni od prejema dohodka.
(3) Pristojni organ odpravi odločbo, s katero je bila denar‑
na socialna pomoč dodeljena in o upravičenosti do denarne
socialne pomoči za to obdobje odloči z novo odločbo. V tem
primeru se šteje, da ima upravičenec lastni dohodek v višini
sorazmernega dela dohodka, ki ga je prejel v tem obdobju,
glede na število mesecev, za katere je prejel dohodek.
47. člen
(način uskladitve denarne socialne pomoči)
(1) Višina dodeljene denarne socialne pomoči se v ob‑
dobju prejemanja uskladi ob vsakokratni uskladitvi osnovnega
zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona, tako da
se višina dodeljene denarne socialne pomoči ustrezno zviša.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za višino do‑
deljene izredne denarne socialne pomoči kot posebno obliko
denarne socialne pomoči.
48. člen
(vračilo neupravičeno prejete denarne socialne pomoči)
(1) Denarna socialna pomoč, ki jo je upravičenec prejel
na podlagi odločbe centra za socialno delo, ki je bila na podlagi
45. in 46. člena tega zakona ali na podlagi določb zakona, ki
ureja splošni upravni postopek, odpravljena ali razveljavljena,
je v višini razlike med prejeto denarno socialno pomočjo in
denarno socialno pomočjo, do katere je upravičen na podlagi
odločbe, izdane v postopku odprave oziroma razveljavitve,
neupravičeno prejeta denarna socialna pomoč in jo je upravi‑
čenec dolžan vrniti.
(2) Center za socialno delo odloči o vračilu neupravičeno
prejete denarne socialne pomoči v primeru odprave ali razve‑
ljavitve odločbe iz prejšnjega odstavka v istem postopku.
(3) Neupravičeno prejeto denarno socialno pomoč je
upravičenec dolžan vrniti v roku 30 dni od dokončnosti odločbe,
po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko center
za socialno delo in upravičenec skleneta dogovor o načinu in
času vračila neupravičeno prejete denarne socialne pomoči,
pri čemer se upošteva višina lastnega dohodka upravičenca in

49. člen
(upravičenec)
(1) Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo pravico do
varstvenega dodatka osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno
nezmožne za delo ali so starejše od 63 let ženske oziroma od
65 let moški in:
1. so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi
do nje lahko bile upravičene ali
2. katerih lastni dohodek oziroma lastni dohodek družine,
ugotovljen na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti
do denarne socialne pomoči po tem zakonu, presega višino
njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih
dohodkov posameznih družinskih članov družine, ugotovljene‑
ga na način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne
socialne pomoči po tem zakonu, in zaradi tega niso upravičene
do denarne socialne pomoči, ne presega pa višine njihovega
minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov,
določenega na način iz 50. člena tega zakona.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico do var‑
stvenega dodatka, če ga ne prejemajo po drugih predpisih in če
izpolnjujejo ostale pogoje za upravičenost do denarne socialne
pomoči po tem zakonu.
50. člen
(merila za določitev višine minimalnega dohodka
za varstveni dodatek)
(1) Višina minimalnega dohodka za posameznega dru‑
žinskega člana za ugotavljanje upravičenosti do varstvenega
dodatka se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega
dohodka iz 8. člena tega zakona določi na enak način, kot velja
za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči po
tem zakonu.
(2) Osebi iz prejšnjega člena, ki je trajno nezaposljiva ali
trajno nezmožna za delo ali starejša od 63 let ženska oziroma
65 let moški in pri kateri ni podan krivdni razlog iz 28. člena tega
zakona, se višina minimalnega dohodka, določena v skladu s
prejšnjim odstavkom, v razmerju do osnovnega zneska mini‑
malnega dohodka iz 8. člena tega zakona poveča za:
1. 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka:
– za samsko osebo,
– za edino odraslo osebo v družini in
– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski
član izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in mu pripada nižji
minimalni dohodek;
2. 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka:
– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski
član izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in mu pripada višji
minimalni dohodek ali ima status aktivne osebe.
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51. člen

(način določitve višine varstvenega dodatka)
(1) Višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki
izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in nima lastnega
dohodka, se določi v višini 0,56 osnovnega zneska minimal‑
nega dohodka.
(2) Višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki izpol‑
njuje pogoje iz 49. člena tega zakona in ima lastni dohodek, se
določi v višini razlike med minimalnim dohodkom za varstveni
dodatek, ki pripada tej osebi, in njenim lastnim dohodkom.
(3) Višina varstvenega dodatka za osebo, ki izpolnjuje
pogoje iz 49. člena tega zakona in se nahaja v družini, se določi
kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov za varstveni
dodatek, ki pripadajo posameznim družinskim članom družine,
in lastnim dohodkom družine.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se
višina varstvenega dodatka za upravičence do denarne social‑
ne pomoči oziroma za osebe, ki bi do denarne socialne pomoči
lahko bile upravičene ter izpolnjujejo pogoje iz 49. člena tega
zakona, določi v višini:
1. 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka:
– za samsko osebo,
– za edino odraslo osebo v družini in
– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski
član izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in mu pripada
nižji minimalni dohodek;
2. 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka:
– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski
član izpolnjuje pogoje iz 49. člena tega zakona in mu pripada
višji minimalni dohodek ali ima status aktivne osebe.
52. člen
(smiselna uporaba določb, ki veljajo za ugotavljanje
upravičenosti do denarne socialne pomoči)
(1) Pri presoji upravičenosti do varstvenega dodatka se
v zvezi z ugotavljanjem družine oziroma družinskih članov,
lastnega dohodka, upoštevanjem premoženja in prihrankov,
dodeljevanjem, izplačevanjem in povečanjem varstvenega
dodatka za dodatek za pomoč in postrežbo, spremembo oko‑
liščin, uskladitvijo višine dodeljenega varstvenega dodatka,
zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine,
katere lastnik je upravičenec do varstvenega dodatka, v korist
Republike Slovenije, pristojnostjo organa, ugotavljanjem razlo‑
gov za nedodelitev oziroma neupravičenost ter neupravičenim
prejetjem varstvenega dodatka, smiselno uporabljajo določbe,
ki veljajo za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne
pomoči po tem zakonu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri presoji ugotavlja‑
nja upravičenosti do varstvenega dodatka samske osebe ali
družine ne upoštevajo prihranki v višini treh minimalnih dohod‑
kov, ki pripada upravičencu, oziroma seštevka minimalnih do‑
hodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma dru‑
žinskim članom, ugotovljen na način iz 26. člena tega zakona.
53. člen
(prepoved odtujitve in obremenitve)
Če je upravičenec do varstvenega dodatka lastnik ne‑
premičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do varstvenega
dodatka prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere
lastnik je, v korist Republike Slovenije.
54. člen
(ugotavljanje trajne nezmožnosti za delo
in trajne nezaposljivosti)
Trajno nezmožnost za delo v postopku ugotavljanja upra‑
vičenosti do varstvenega dodatka ugotavlja invalidska komisija
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, trajno
nezaposljivost pa ugotavlja rehabilitacijska komisija oziroma
izvajalec zaposlitvene rehabilitacije po predpisih o zaposlitveni
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rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drug ustrezen
organ, po predpisih, ki urejajo status invalidov.
IV. FINANCIRANJE
55. člen
(financiranje)
Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek se financi‑
rata iz proračuna Republike Slovenije.
V. NADZOR
56. člen
(finančni nadzor)
Finančni nadzor nad delom centrov za socialno delo pri
odločanju o pravici do denarne socialne pomoči in varstvenega
dodatka po tem zakonu v okviru svojih pristojnosti organizira in
izvaja ministrstvo in obsega notranji nadzor nad namensko po‑
rabo sredstev iz proračuna Republike Slovenije za delo centrov
za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.
57. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor po tem zakonu organizira in izvaja
Socialna inšpekcija v okviru Inšpektorata za delo.
(2) Inšpekcijski nadzor po tem zakonu izvajajo inšpektorji
ali inšpektorice za socialne zadeve, ki so delavci ali delavke (v
nadaljnjem besedilu: delavci) s posebnimi pooblastili in odgo‑
vornostmi.
(3) Inšpekcijski nadzor iz prejšnjega odstavka obsega
nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, in sicer nadzor nad:
– zakonitostjo dodeljevanja denarne socialne pomoči in
varstvenega dodatka,
– strokovnostjo in kakovostjo dela,
– vodenjem dokumentacije in poročanjem,
– ustreznostjo strokovnih postopkov,
– ugotovljenim dejanskim stanjem.
(4) Za izvajanje inšpekcijskega nadzora po tem zakonu
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja socialno varstvo, če
posamezna vprašanja s tem zakonom niso urejena drugače.
VI. ZBIRKA PODATKOV
58. člen
(uporaba zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov)
(1) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje
in uporabo podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, ter za
varstvo informacijske zasebnosti posameznika se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, če s tem
zakonom za posamezne primere ni drugače določeno.
(2) Podatki, ki so davčna tajnost, se obdelujejo tako, kot
določa zakon, ki ureja davčni postopek.
59. člen
(vzpostavitev, namen vodenja in upravljavci)
(1) Za potrebe odločanja o pravici do denarne socialne
pomoči in varstvenega dodatka, za načrtovanje politike social‑
nega varstva, spremljanje stanja ter za znanstvenoraziskovalne
in statistične namene se vodijo zbirke podatkov o denarnih
socialnih pomočeh in varstvenem dodatku.
(2) Zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka so zbirke, ki
jih vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo centri za socialno delo in
centralna zbirka podatkov o denarnih socialnih pomočeh in
varstvenem dodatku (centralna zbirka podatkov), ki jo vodi
ministrstvo.
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(3) Ministrstvo obdeluje osebne podatke iz zbirk podatkov
o denarnih socialnih pomočeh in varstvenem dodatku z enako
vsebino kot centri za socialno delo ter je upravljavec in vzpo‑
stavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje centralno zbirko podatkov.
Podatke, ki jih obdeluje, brezplačno pridobiva iz zbirk podatkov,
ki jih vodijo in vzdržujejo centri za socialno delo.
60. člen
(vsebina)
(1) Zbirke podatkov iz prejšnjega člena vsebujejo nasle‑
dnje skupine podatkov o posamezniku, na katerega se nanaša
pravica po tem zakonu in ki so potrebni za dosego namena iz
prejšnjega člena:
1. osebno ime,
2. prebivališče,
3. državljanstvo,
4. EMŠO,
5. davčno številko,
6. številko transakcijskega računa,
7. podatke o dovoljenju za prebivanje tujca ali tujke (v
nadaljnjem besedilu: tujec),
8. podatke o družinskih članih in podatke, ki se nanašajo
na družinska razmerja,
9. podatke o gospodinjstvu in članih gospodinjstva,
10. podatke o vrsti življenjske skupnosti,
11. podatke o šolanju in zaposlitvenem ter drugem sta‑
tusu,
12. podatke o roditeljski pravici, poslovni sposobnosti,
skrbništvu in smrti,
13. podatke o vključenosti in pravicah iz sistema socialnih
zavarovanj,
14. podatke o zdravstvenem stanju in invalidnosti,
15. podatke o plačah ter drugih dohodkih in prejemkih,
16. podatke o premoženju oziroma premoženjskem stanju
in njegovem gibanju,
17. podatke o udeležbi v gospodarskih družbah in drugih
poslovnih subjektih,
18. podatke o davčnih obveznostih,
19. podatke o stanju izvršilnih postopkov v zvezi s pre‑
živninami,
20. podatke o prostostnih kaznih in vzgojnih ukrepih v teku,
21. podatke o socialnih stiskah in težavah posameznikov,
družin in skupin prebivalstva,
22. podatke o stanovanjskih in bivalnih pogojih,
23. podatke o denarni socialni pomoči in varstvenem
dodatku ter
24. podatke o soglasju k odpisu dolga, ki ga poda ministr‑
stvo, pristojno za finance, in o odpisu dolga.
(2) O zakonitem zastopniku ali zakoniti zastopnici (v na‑
daljnjem besedilu: zakoniti zastopnik) posameznika, na kate‑
rega se nanaša pravica po tem zakonu, zbirke podatkov vse‑
bujejo osebne podatke iz 1., 2., 3., 4., 6. in 7. točke prejšnjega
odstavka.
61. člen
(pridobivanje podatkov)
(1) Podatki iz 60. člena tega zakona se zbirajo neposre‑
dno od posameznika za njega in za njegove družinske člane iz
uradnih zbirk, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni
organi in organizacije, ter od drugih upravljavcev zbirk osebnih
podatkov v skladu z drugim odstavkom tega člena in zakonom,
ki ureja splošni upravni postopek. Posameznik, na katerega se
nanaša pravica po tem zakonu, ali njegov zakoniti zastopnik je
pristojnemu centru za socialno delo dolžan dati vse podatke, o
katerih center za socialno delo vodi zbirke podatkov.
(2) Ministrstvo in centri za socialno delo brezplačno prido‑
bivajo podatke za vlagatelja in njegove družinske člane po tem
zakonu iz obstoječih zbirk podatkov naslednjih upravljavcev:
1. Ministrstva za notranje zadeve – podatke iz centralnega
registra prebivalstva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, davč‑
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na številka osebe, ki se ji izplačuje pravica po tem zakonu, stal‑
no ali začasno prebivališče, državo bivanja, naslov za vročanje,
zakonski stan, sprememba osebnega imena, podaljšanje in
odvzem roditeljske pravice ter datum prenehanja tega ukrepa,
odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, skrbništvo ter datum
prenehanja tega ukrepa, datum smrti, podatke o izdanem do‑
voljenju za prebivanje tujca, serijska številka dovoljenja, vrsta
dovoljenja, razlog in namen izdaje, datum izdaje in obdobje ve‑
ljavnosti, podatek o tem, ali je dovoljenje za prebivanje veljavno
oziroma ali je prenehalo veljati), podatke o gospodinjstvu iz
evidence gospodinjstev (osebno ime in EMŠO oseb v skupnem
gospodinjstvu, podatek o nosilcu gospodinjstva in razmerju
do nosilca gospodinjstva) ter podatke o lastništvu vozila in o
vozilu iz evidence registriranih vozil (datum prve registracije
vozila, podatki o lastniku, podatki o osebi, na katero je vozilo
registrirano, pa ni lastnik vozila, podatki o vozilu),
2. Ministrstva za obrambo – podatke o višini, obdobju
upravičenosti in datumu izplačila izplačanega dohodka na
podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka,
podatke o višini, obdobju upravičenosti in datumu izplačila
izplačanega dohodka na podlagi pogodbe o vojaški službi v
rezervni sestavi,
3. Ministrstva za šolstvo in šport oziroma Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oziroma izvajalcev vzgoj‑
ne, izobraževalne ali študijske dejavnosti – podatke o vključe‑
nosti vlagatelja in njegovih družinskih članov v vzgojni oziroma
izobraževalni oziroma višješolski zavod (ime vrtca ali osnovne
šole ali srednje šole ali višje šole in obdobje vključenosti), iden‑
tifikacijska številka izobraževalnega zavoda (šifra PRS), datum
izpisa iz izobraževalnega zavoda, datum zaključka izobraževal‑
nega programa, identifikacijska številka vzgojno‑izobraževalne‑
ga oziroma višješolskega programa, podatek o statusu (dijak,
študent, udeleženec izobraževanja odraslih),
4. Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo –
podatke o vključenosti študentov ali študentk v izobraževalne
programe (ime fakultet, obdobje vključenosti, naslov visokošol‑
skega zavoda, vrsta visokošolskega zavoda, identifikacijska
številka visokošolskega zavoda (šifra PRS), datum izpisa iz
študijskega programa, datum zaključka študijskega programa,
identifikacijska številka in naziv študijskega programa), podatek
o statusu (študent),
5. centrov za socialno delo – podatke o višini, obdobju
upravičenosti in datumu izplačila porodniškega nadomestila,
očetovskega nadomestila, nadomestila za nego in varstvo
otroka, posvojiteljskega nadomestila, starševskega dodatka,
dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno varstvo, delnega
izplačila za izgubljeni dohodek, rejnine, plačilu dela rejniku,
preživnin, podatke o sostarševstvu in o obdobju vključenosti
v rejništvo,
6. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo‑
venije – podatke o zavarovancu, vključenem v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (podlaga za zavarovanje, datum prijave
in odjave v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter podatke
o zavarovalnem času), in uživalcih pravic pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (vrsti, višini, datumu izplačila in da‑
tumu upravičenosti do posamezne pravice) in podatke o višini,
datumu izplačila in datumu upravičenosti do dodatka za tujo
nego in pomoč ter nadomestila za invalidnost po predpisih o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
7. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – po‑
datke o zavarovancih, vključenih v obvezno zdravstveno za‑
varovanje (podlaga za zavarovanje, datum prijave in odjave v
obvezno zdravstveno zavarovanje), podatke o višini, datumu
upravičenosti in datumu izplačila nadomestila iz naslova obve‑
znega zdravstvenega zavarovanja iz evidence zavarovancev
obveznega zdravstvenega zavarovanja ter podatke o zavaro‑
vancih, vključenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
8. Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
– podatke o brezposelnih osebah iz evidence brezposelnih
oseb (datum prenehanja delovnega razmerja, datum prijave
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v evidenco in odjave iz nje ter o razlogih prenehanja vodenja
v evidenci, podatke o višini, obdobju upravičenosti, datumu
izplačila in razlogih prenehanja izplačevanja nadomestil iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti posameznih
brezposelnih oseb, podatke o višini, obdobju upravičenosti,
datumu izplačila in razlogih prenehanja izplačevanja dodatka
za aktivnost), podatke iz evidence oseb, vključenih v ukrepe
aktivne politike zaposlovanja in evidence iskalcev zaposlitve
(datum prijave in odjave v evidenco ter o razlogih prenehanja
vodenja v tej evidenci), podatke iz evidence brezposelnih oseb,
ki so začasno nezaposljive (podatke o datumu obravnave na
komisiji, podatke o mnenju in predlogih ukrepov komisije ter
predvideno trajanje začasne nezaposljivosti),
9. Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slo‑
venije – podatke o višini, obdobje upravičenosti in datumu
izplačila nadomestil preživnine, podatke o izplačilih ob insol‑
ventnosti delodajalca,
10. Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem be‑
sedilu: DURS) – v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek,
podatke o dohodkih skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, ki
niso oproščeni plačila dohodnine, podatke o davku in obveznih
prispevkih za socialno varnost, ki se nanašajo na te dohodke,
podatke o normiranih oziroma dejanskih stroških, ki se nana‑
šajo na te dohodke, vlagatelja in njegovih družinskih članov
po tem zakonu ter podatke o vzdrževanih družinskih članih
vlagatelja in njegovih družinskih članov, podatke o številkah
TRR vlagatelja in njegovih družinskih članov v tujini,
11. Geodetske uprave Republike Slovenije – podatke o
vrednosti nepremičnin (posplošena tržna vrednost po predpisu,
ki ureja množično vrednotenje nepremičnin iz registra nepre‑
mičnin), podatke o vrsti nepremičnine (dejanska raba parcele
iz zemljiškega katastra, dejanska raba stavb in delov stavb iz
katastra stavb), podatki o površini stanovanja,
12. upravnih enot – podatke o višini, obdobje upraviče‑
nosti in datumu izplačil materialnih pravic po predpisih o vojnih
veteranih, žrtvah vojnega nasilja, vojnih invalidih (veteranski
dodatek, invalidski dodatek, družinski dodatek),
13. Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij – podatke o
začetku in izteku prestajanja kazni zapora za vlagatelja in nje‑
gove družinske člane na prestajanju kazni zapora ter podatke
o začetku in izteku vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom
za mladoletnike,
14. Uprave Republike Slovenije za pomorstvo – podatke o
lastništvu vodnih plovil vlagatelja in njegovih družinskih članov
po tem zakonu ter o vodnem plovilu,
15. okrajnih sodišč – podatke o lastništvu nepremičnin
vlagatelja in njegovih družinskih članov,
16. Klirinško depotne družbe – računalniški izpis podat‑
kov, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vredno‑
stnih papirjev, ki se nanašajo na posameznega imetnika ali
imetnice nematerializiranih vrednostnih papirjev,
17. Slovenskega informacijskega sistema bonitet
(SISBON) – podatke o vrsti posla (osebni računi z odobrenim
izrednim limitom, izredni limit, posojila, kreditne kartice, poro‑
štva drugim, druge terjatve), datum sklenitve posla, oznaka
valute, znesek ob odobritvi, znesek anuitete ali obroka, vrsta
anuitete ali obroka, odplačilna doba v mesecih, podatki o mora‑
toriju, podatke o poslovnih dogodkih, ki vplivajo na potek posla
(odplačilo dolga, predčasno odplačilo, sprememba odplačilne
dobe, sprememba obroka), podatke o poslovnih dogodkih, ki
niso v skladu s pogodbo (odpoved posla zaradi neplačila dolga,
neplačan zapadli dolg, blokiranje, deblokiranje),
18. Agencije Republike Slovenije za javnopravne eviden‑
ce in storitve (AJPES) – podatke o vrednosti lastniških dele‑
žev (matična številka zasebnika ali zasebnice (v nadaljnjem
besedilu: zasebnik) ali pravne osebe, datum vpisa in izbrisa v
Poslovni register Slovenije, pravnoorganizacijska oblika, davč‑
na številka zasebnika ali pravne osebe, znesek osnovnega
kapitala, lastniški delež osebe v gospodarski družbi ali zadrugi),
podatek o višini dobička zasebnika in pravnih oseb, podatek o
številki transakcijskega računa vlagatelja in njegovih družinskih
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članov, podatek o statusu računa (odprt, zaprt), datumu zaprtja
računa,
19. Kapitalske družbe – podatke o višinah pokojninskih
rent in odkupnih vrednosti, izplačanih v skladu z zakonom, ki
ureja prvi pokojninski sklad Republike Slovenije in preobliko‑
vanje pooblaščenih investicijskih družb,
20. Ministrstva za zdravje, Inštituta za varovanje zdravja
in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti – podatke o zdra‑
vstvenem stanju (podatke o duševnem zdravju in o odvisnosti)
oziroma invalidnosti (kategorija) vlagatelja in njegovih družin‑
skih članov,
21. lokalnih skupnosti – podatke o subvencijah, ki jih
za opravljanje dejavnosti dodeljujejo lokalne skupnosti (vrsta,
višina in obdobje upravičenosti, datum izplačila in namen po‑
moči) in podatke o pomočeh lokalnih skupnosti (vrsta, višina in
obdobje upravičenosti, datum izplačila in namen pomoči),
22. sodnega in poslovnega registra – podatke o udeležbi
vlagatelja in njegovih družinskih članov po tem zakonu v go‑
spodarskih družbah in drugih poslovnih subjektih,
23. kreditnih institucij – podatke o prometu na transakcij‑
skih računih, podatke o višini sredstev na varčevalnih računih,
podatke o višini depozitov, podatke o premoženjskih pravicah
iz poddepoja finančnih instrumentov vlagatelja in njegovih dru‑
žinskih članov po tem zakonu, o lastništvu, vrednosti, nazivu in
številu enot premoženja,
24. družb za upravljanje – podatke iz registra investicijskih
kuponov, podatke o lastništvu investicijskih kuponov vlagatelja
in njegovih družinskih članov po tem zakonu, podatke o knji‑
govodski vrednosti enote premoženja oziroma čisti vrednosti
sredstev, podatke o nazivu in številu enot premoženja,
25. borzno posredniških hiš – podatke o premoženjskih
pravicah iz poddepoja finančnih instrumentov vlagatelja in nje‑
govih družinskih članov po tem zakonu, o lastništvu, vrednosti
enote premoženja, podatke o nazivu in številu enot premože‑
nja,
26. Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije – podatke o vrsti štipendije (kadrovska, Zoisova,
Ad futura štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu oziro‑
ma Slovence po svetu), obdobje upravičenosti do štipendije.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena
posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ni treba pred‑
hodno seznaniti.
(4) Center za socialno delo in ministrstvo lahko za odloča‑
nje o pravicah po tem zakonu po uradni dolžnosti pridobivata
vse potrebne podatke, ki se štejejo za davčno tajnost.
(5) Ministrstvo lahko centralno zbirko podatkov na način
in pod pogoji, ki jih določata zakon, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, in zakon, ki ureja davčni postopek, poveže z zbirkami
podatkov iz drugega odstavka tega člena.
62. člen
(obdelovanje podatkov)
(1) Ministrstvo in centri za socialno delo lahko osebne
podatke, o katerih vodijo zbirke podatkov po tem zakonu, in po‑
datke, ki jih pridobivajo od upravljavcev zbirk osebnih podatkov
iz prejšnjega člena, obdelujejo samo za potrebe postopka od‑
ločanja in vodenja evidenc po tem zakonu, ministrstvo pa tudi
za izvajanje centralnega izplačila, izvrševanje nadzora, spre‑
mljanje stanja, analize ter znanstvenoraziskovalne in statistične
namene. Uslužbenci ali uslužbenke ministrstva in centrov za
socialno delo lahko dostopajo le do tistih osebnih podatkov, ki
so potrebni za izvrševanje njihovih delovnih nalog.
(2) Ministrstvo lahko kot upravljavec centralne zbirke po‑
datkov o denarnih socialnih pomočeh in varstvenem dodatku
primerja osebne podatke, pridobljene iz različnih virov, z name‑
nom nadzora nad dodeljevanjem pravice do denarne socialne
pomoči in do varstvenega dodatka ter ugotovitve posreduje pri‑
stojnemu centru za socialno delo, ki začne postopek ugotavlja‑
nja upravičenosti do denarne socialne pomoči in varstvenega
dodatka po uradni dolžnosti v skladu s tem zakonom.
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(3) Inštitut za socialno varstvo brezplačno pridobiva po‑
datke iz centralne zbirke podatkov in jih uporablja za analize
ter znanstvenoraziskovalne in statistične namene v obliki, ki
onemogoča identifikacijo posameznikov.
(4) Ministrstvo, DURS‑u za potrebe ugotovitve in presoje
dejstev v zvezi z vodenjem postopkov oziroma za odločanje
v postopkih iz njegove z zakonom predpisane pristojnosti, na
zahtevo v elektronski obliki posreduje podatke o osebah, ki
so jim bile priznane pravice po tem zakonu, in sicer osebno
ime, EMŠO te osebe, podatek o vrsti te pravice, podatek o
višini zneska priznane pravice in obdobju priznanja te pravice.
DURS‑u se omogoči tudi neposredni elektronski vpogled v te
podatke. DURS v zahtevi za posredovanje podatkov ali ob
neposrednem elektronskem vpogledu v navedene podatke
navede osebno ime in EMŠO osebe, katere podatke zahteva.
(5) Ministrstvo, Carinskemu uradu Republike Slovenije
za potrebe ugotovitve in presoje dejstev v zvezi z vodenjem
postopkov oziroma za odločanje v postopkih iz njegove z za‑
konom predpisane pristojnosti, po uradni dolžnosti v primeru
izvršilnih postopkov po predpisih, ki urejajo splošni upravni
postopek, posreduje podatke o osebah, ki so dolžne vrniti
neupravičeno prejeta sredstva iz naslova denarnih socialnih
pomoči ter varstvenega dodatka.
(6) Ministrstvu, pristojnemu za finance, ministrstvo za po‑
trebe ugotovitve in presoje dejstev v zvezi z vodenjem postop‑
kov oziroma za odločanje v postopkih iz njegove z zakonom
predpisane pristojnosti, brezplačno po uradni dolžnosti posre‑
duje podatke iz centralne zbirke podatkov, ki jih potrebuje za
izdajo soglasja za odpis dolga iz naslova neupravičeno prejetih
denarnih socialnih pomoči ter varstvenega dodatka, in sicer
osebno ime, EMŠO te osebe, podatek o vrsti te pravice, po‑
datek o višini zneska priznane pravice in obdobju priznanja te
pravice, višino obresti od zneska neupravičeno prejete denarne
socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka do dne podaje
predloga za soglasje k odpisu zneska neupravičeno prejete
pravice, ter drugih socialno ekonomskih okoliščinah, ki vplivajo
na odpis. Ministrstvu, pristojnemu za finance, se omogoči tudi
neposredni elektronski vpogled v te podatke.
(7) Za potrebe uveljavljanja terjatev iz naslova denarnih
socialnih pomoči in varstvenega dodatka v zapuščinskih po‑
stopkih lahko pristojni organi, ki zbirajo podatke za potrebe
tega postopka in ga vodijo, brezplačno pridobivajo podatke iz
centralne zbirke podatkov.
63. člen
(hramba in arhiv)
(1) Osebni podatki in dokumenti iz prvega odstavka
60. člena tega zakona se hranijo pet let po prenehanju pra‑
vice.
(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki in
dokumenti arhivirajo, razen če ni z zakonom, ki ureja davčni
postopek, drugače določeno.
64. člen
(podzakonski akt)
Podrobnejša navodila o obliki obdelave podatkov in pra‑
vicah dostopa do zbirk podatkov iz 59. člena tega zakona
predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
65. člen
(način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne
pomoči, nadomestila za invalidnost ter dodatka
za tujo nego in pomoč)
(1) V postopkih ugotavljanja upravičenosti do denarne so‑
cialne pomoči na podlagi vloženih vlog na prvi stopnji, o katerih
do začetka uporabe tega zakona še ni bilo odločeno, odloči
center za socialno delo za obdobje od prvega dne naslednjega
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meseca po vložitvi vloge za priznanje navedene pravice do
začetka uporabe tega zakona po Zakonu o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr. in 41/07 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZSV).
(2) V postopkih ugotavljanja upravičenosti do nadomestila
za invalidnost in dodatka za tujo nego in pomoč po Zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni
list SRS, št. 41/83; v nadaljnjem besedilu: ZDVDTP) na podlagi
vloženih vlog na prvi stopnji, o katerih do začetka uporabe tega
zakona še ni bilo odločeno, odloči center za socialno delo za
obdobje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge
za priznanje navedenih pravic do začetka uporabe tega zakona
po ZDVDTP.
(3) Če upravičenci iz tega člena vložijo vlogo za priznanje
pravic po tem zakonu v roku dveh mesecev po vročitvi odločbe
iz prejšnjih odstavkov, se jim pravice po tem zakonu priznajo
od začetka uporabe tega zakona. Če pravico uveljavljajo po
tem roku, se jim prizna s prvim dnem naslednjega meseca po
vložitvi vloge.
66. člen
(dolžnost izdaje novih odločb)
(1) Centri za socialno delo v roku treh mesecev od za‑
četka uporabe tega zakona po uradni dolžnosti ugotovijo, ali
upravičenci, ki so ob začetku uporabe tega zakona, upravičeni
do denarne socialne pomoči po ZSV, izpolnjujejo pogoje za
dodelitev socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu, in o
tem izdajo ustrezne odločbe.
(2) Center za socialno delo v primeru iz prejšnjega od‑
stavka izda odločbo, s katero v celoti ali delno razveljavi odloč‑
bo, s katero je bila upravičencu priznana pravica iz prejšnjega
odstavka in določi njeno drugo višino ali določi drugo obdobje
prejemanja socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu.
67. člen
(izredna denarna socialna pomoč)
Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči, ki mu
je bila izredna denarna socialna pomoč priznana pred začet‑
kom uporabe tega zakona, mora dokazila o porabi sredstev
predložiti v roku iz 31.c člena ZSV. Če upravičenec tega ne
stori ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko
porabljena ali ni bila porabljena v roku iz 31.c člena ZSV, ni
upravičen do izredne denarne socialne pomoči po tem zakonu
14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne
pomoči po ZSV.
68. člen
(prenos varstvenega dodatka, državne pokojnine,
nadomestila za invalidnost in dodatka za tujo nego
in pomoč ter dolžnost izdaje novih odločb)
(1) Centri za socialno delo v roku treh mesecev od začet‑
ka uporabe tega zakona po uradni dolžnosti ugotovijo, ali preje‑
mniki ali prejemnice varstvenega dodatka po Zakonu o varstve‑
nem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08; v nadaljnjem besedilu:
ZVarDod), državne pokojnine po Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZvarDod in
98/09 – ZIUZGK; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ‑1), nadomestila
za invalidnost ali dodatka za tujo nego in pomoč po ZDVDTP,
izpolnjujejo pogoje za preoblikovanje njihovih pravic v pravice
do socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu.
(2) V postopku, izvedenem po prejšnjem odstavku, izda
center za socialno delo odločbo, s katero razveljavi odločbo o
priznanju pravice do varstvenega dodatka po ZVarDod oziro‑
ma pravice do državne pokojnine po ZPIZ‑1 oziroma pravice
do nadomestila za invalidnost oziroma dodatka za tujo nego
in pomoč po ZDVDTP. Če upravičenec izpolnjuje pogoje za
pridobitev socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu, mu z
isto odločbo z začetkom uporabe tega zakona prizna ustrezno
pravico do socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu, v
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nasprotnem primeru pa odloči, da ne izpolnjuje pogojev za
pridobitev socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu.
(3) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo‑
venije prenese iz lastnih zbirk ministrstvu osebne in druge
podatke, potrebne za izdajo odločb iz prejšnjega odstavka,
v roku enega meseca pred začetkom uporabe tega zakona.
O prenosu podatkov in pravice do varstvenega dodatka po
ZVarDod in do državne pokojnine po ZPIZ‑1 v sistem socialno
varstvenih prejemkov po tem zakonu v istem roku obvesti
upravičence do teh pravic.
(4) Upravičencem, ki so na dan začetka uporabe tega za‑
kona upravičeni do državne pokojnine, do varstvenega dodatka
ali do nadomestila za invalidnost oziroma dodatka za tujo nego
in pomoč, se te pravice izplačujejo do izdaje nove odločbe o
upravičenosti ali neupravičenosti do socialno varstvenih pre‑
jemkov po tem zakonu.
(5) Sredstva, izplačana na podlagi prejšnjega odstavka,
se štejejo kot akontacija socialno varstvenih prejemkov po tem
zakonu. V primeru, da je upravičenec na podlagi odločbe iz
drugega odstavka tega člena upravičen do višjega mesečnega
zneska, kot mu je bil izplačan z akontacijo, se mu s to odločbo
za obdobje, ko mu je bila izplačana akontacija, prizna le razlika
med akontativno izplačanimi sredstvi in dejansko višino sred‑
stev, do katerih je upravičen na podlagi te odločbe.
69. člen
(način dokončanja postopkov za pridobitev državne pokojnine
in varstvenega dodatka)
(1) V postopkih ugotavljanja upravičenosti do državne
pokojnine po ZPIZ‑1 in do varstvenega dodatka po ZVarDod
na podlagi vloženih zahtevkov, o katerih do začetka uporabe
tega zakona še ni bilo odločeno, se odloča o obstoju pravice
za obdobje do začetka uporabe tega zakona pod pogoji in na
način, določen z ZPIZ‑1 in ZVarDod.
(2) Če upravičenci iz prejšnjega odstavka vlogo za pri‑
dobitev socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu vložijo
v roku dveh mesecev po začetku uporabe tega zakona, se jim
pravica do teh prejemkov prizna z dnem začetka uporabe tega
zakona. Če pravico uveljavljajo po tem roku, se jim prizna s
prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.
70. člen
(informativni izračun pravic do socialno varstvenih prejemkov)
(1) V primerih iz prvega odstavka 66. in iz prvega odstav‑
ka 68. člena tega zakona ima odločba obliko informativnega
izračuna pravic do socialno varstvenih prejemkov (v nadaljnjem
besedilu: informativni izračun).
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se vroča z navadno
vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena petnajsti dan od
dneva odpreme.
(3) Center za socialno delo izda odločbo iz prvega odstav‑
ka 66. in iz prvega odstavka 68. člena tega zakona na podlagi
odločbe o upravičenosti do denarne socialne pomoči po ZSV
ali do nadomestila za invalidnost ali dodatka za tujo nego in
pomoč po ZDVDTP ali do državne pokojnine po ZPIZ‑1 ali
do varstvenega dodatka po ZVarDod in na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga pristojni organ, oziroma jih za potrebe
postopka pridobi iz drugih uradnih evidenc in drugih zbirk po‑
datkov iz drugega odstavka 61. člena tega zakona ter na pod‑
lagi podatkov, ki mu jih posreduje upravičenec do posamezne
pravice oziroma njegov družinski član.
(4) Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka center
za socialno delo za osebe iz 66. in 68. člena tega zakona in
njihove družinske člane po tem zakonu sestavi in odpremi
informativni izračun, ki se šteje kot njihova vloga za socialno
varstvene prejemke, če te osebe nanj v 15 dneh od vročitve
ne vložijo ugovora. Če oseba iz tega odstavka na informativni
izračun ne ugovarja, velja po poteku roka za vložitev ugovora
informativni izračun za odločbo o odmeri posameznih pravic do
socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu. V tem primeru
velja, da so se osebe iz tega odstavka odpovedale pritožbi.
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(5) Če oseba iz prejšnjega odstavka ugotovi, da so po‑
datki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, mora v
15 dneh od vročitve informativnega izračuna vložiti ugovor. Se‑
stavni del ugovora oziroma vloge so tudi ustrezna dokazila.
(6) Kot ustrezna dokazila iz prejšnjega odstavka se upo‑
rabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar
ustreza posameznemu primeru, zlasti pa listine, priče, izjave
strank, izvedenci ali izvedenke in ogledi. Dejansko stanje se
lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov v informatiziranih
evidencah.
(7) Če oseba iz četrtega odstavka tega člena do poteka
roka za vložitev ugovora zoper informativni izračun še ne raz‑
polaga z ustreznimi dokazili, navede to v ugovoru oziroma vlogi
in na tej podlagi ustrezna dokazila predloži naknadno, vendar
najkasneje v 15 dneh po poteku roka za vložitev ugovora. Če
dokazil v tem roku ne predloži, izda center za socialno delo
začasno odločbo na podlagi podatkov, znanih do dneva izdaje
odločbe. V taki odločbi mora biti izrecno navedeno, da je za‑
časna. Center za socialno delo začasno odločbo razveljavi in
nadomesti z novo odločbo v 15 dneh po predložitvi dokazil. Če
oseba, o pravicah katere je bilo odločeno z začasno odločbo,
ne predloži dokazil po preteku treh mesecev po poteku roka
za ugovor zoper informativni izračun, se šteje, da je začasna
odločba glavna.
(8) Če oseba iz četrtega odstavka tega člena ugovarja
zoper informativni izračun, in v roku za ugovor vloži dopolnjen
informativni izračun, se ta šteje za njeno vlogo za pravice do
socialno varstvenih prejemkov po tem zakonu.
(9) V primerih iz petega in sedmega odstavka tega člena
center za socialno delo preveri navedbe osebe iz četrtega od‑
stavka tega člena in na podlagi vseh podatkov izda odločbo.
71. člen
(podatki v vlogi in informativnem izračunu)
(1) Informativni izračun oziroma vloga vsebujeta podatke,
potrebne za odločanje o upravičenosti do socialno varstvenih
prejemkov oziroma izračun višine pravic, in podatke, potrebne
za nadzor, osebne in druge podatke, ki omogočajo identifikacijo
upravičencev in njegovih družinskih članov po tem zakonu in
drugih oseb, ki v zvezi z uveljavljanjem pravic zastopajo upra‑
vičence in njihove družinske člane.
(2) Za potrebe odločanja po prejšnjem členu se kot dan
vložitve vloge šteje prvi dan v mesecu pred začetkom uporabe
tega zakona. Center za socialno delo in ministrstvo lahko pri‑
dobivata podatke, potrebne za izdajo informativnega izračuna,
z dnem uveljavitve tega zakona.
72. člen
(izjema pri upoštevanju dohodka)
Ne glede na določbe 12. člena tega zakona se varstveni
dodatek, državna pokojnina in nadomestilo za invalidnost, ki so
bili izplačani v obdobju štirih mesecev pred začetkom uporabe
tega zakona in v obdobju do izdaje odločbe prve stopnje po tem
zakonu, ne upoštevajo pri odločanju po tem zakonu.
73. člen
(domneva narave javnih sredstev)
Če upravičenec, ki je bil na dan 31. decembra 2010 upra‑
vičen do prejemkov po ZDVDTP in po ZVarDod ali do državne
pokojnine po ZPIZ‑1 ali do denarne socialne pomoči po ZSV,
umre pred odpremo informativnega izračuna, pa so mu bila po
31. decembru 2010 izplačana sredstva iz naslova ZDVTDP,
ZVarDod, ZPIZ‑1, se šteje, da so to sredstva iz naslova tega
zakona.
74. člen
(odlog uporabe)
(1) Do vzpostavitve zbirke podatkov iz drugega odstavka
24. člena tega zakona se kot premoženje po 1. točki prvega
odstavka 24. člena tega zakona ne upošteva stanovanje, v
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katerem posameznik oziroma družina živi in ki ga predpisi o
stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno stanovanje.
(2) 10. in 11. točka prvega odstavka 26. člena tega za‑
kona se do začetka uporabe 12. in 13. točke prvega odstavka
istega člena uporabljata tudi za dijake ali dijakinje.
(3) 12. in 13. točka prvega odstavka 26. člena tega zako‑
na se začneta uporabljati z dnem začetka uporabe zakona, ki
ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
75. člen
(izključitev uporabe)
Četrti odstavek 45. člena tega zakona se ne uporablja
v primerih, ko center za socialno delo po začetku uporabe
tega zakona odpravi odločbo, s katero je bila upravičencu
dodeljena denarna socialna pomoč pred začetkom uporabe
tega zakona.
76. člen
(prevzem delavcev iz Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
ministrstvo in centri za socialno delo najkasneje en mesec pred
mesecem začetka uporabe tega zakona sklenejo sporazume
o prevzemu delavcev Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za izvajanje tega zakona.
77. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati ZVarDod, upo‑
rablja pa se do začetka uporabe tega zakona.
78. člen
(prenehanje veljave določb Zakona o socialnem varstvu)
(1) Z uveljavitvijo tega zakona v ZSV prenehajo veljati:
1. besedilo »ter denarno socialno pomoč, namenjeno
tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo
zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati« v
3. členu,
2. besedilo »in denarne socialne pomoči« v 4. členu,
3. besedilo »in denarne socialne pomoči« v drugem od‑
stavku 5. člena,
4. poglavje III. Denarna socialna pomoč,
5. osma alinea prvega odstavka 98. člena,
6. druga alinea drugega odstavka 110. člena,
7. besedilo »denarnih socialnih pomočeh in o drugih«
in besedilo »in je upravljavec in vzpostavi, vodi, vzdržuje in
nadzoruje centralno zbirko podatkov o denarnih socialnih po‑
močeh, ki jih brezplačno pridobiva iz zbirk podatkov, ki jih vo‑
dijo in vzdržujejo centri za socialno delo,« v drugem odstavku
112. člena,
8. drugi odstavek 113.a člena.
(2) Določbe zakona iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
do začetka uporabe tega zakona.
79. člen
(prenehanje veljavnosti posameznih določb nekaterih
zakonov)
(1) Z uveljavitvijo tega zakona v ZPIZ‑1 prenehajo veljati:
1. drugi odstavek 4. člena,
2. pojem Državna pokojnina v 8. členu,
3. besedi »Državna pokojnina,« v tretjem odstavku
186. člena,
4. III. poglavje Pravica do državne pokojnine z
59. členom in
5. četrta in peta alinea prvega odstavka 232. člena, ki pa
se še uporabljata za obračun obveznosti državnega proračuna
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za
leti 2010 in 2011,
uporabljajo pa se do začetka uporabe tega zakona.
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(2) Z uveljavitvijo tega zakona v Zakonu o pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških za‑
varovancev (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 28/09) prenehata veljati:
1. enajsta alinea 3. člena in
2. besedilo »do varstvenega dodatka,« v drugem odstav‑
ku 5. člena,
uporabljata pa se do začetka uporabe tega zakona.
(3) Z uveljavitvijo tega zakona v Zakonu o poračunavanju
finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00) prenehata
veljati:
1. peta in šesta alinea 6. člena in
2. besedilo »in varstvenih dodatkov« v drugem odstavku
9. člena,
uporabljata pa se do začetka uporabe tega zakona.
(4) Z uveljavitvijo tega zakona v ZDVDTP prenehajo ve‑
ljati:
1. tretja in četrta točka 3. člena,
2. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 15. člen in
3. besedilo »Skupnost socialnega skrbstva Slovenije vodi
evidenco uživalcev nadomestil.« v 14. členu,
uporabljajo pa se do začetka uporabe tega zakona.
80. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
1. Pravilnik o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o
vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev
denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 68/01, 71/01 –
popr., 119/05 in 36/07),
2. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz
dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči
(Uradni list RS, št. 64/01 in 42/07),
3. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne
pomoči in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 39/07),
4. Pravilnik o obrazcih vloge za dodelitev denarnih social‑
nih pomoči in vrstah dokazov (Uradni list RS, št. 68/01, 69/01
– popr., 107/03 in 45/07),
5. Pravilnik o zbirki podatkov o denarnih socialnih pomo‑
čeh (Uradni list RS, št. 64/01),
6. Pravilnik o premoženju, ki se upošteva pri ugotavlja‑
nju upravičenosti do varstvenega dodatka (Uradni list RS,
št. 25/01),
uporabljajo pa se do uveljavitve podzakonskih predpisov po
tem zakonu, če niso v nasprotju s tem zakonom.
81. člen
(podzakonski predpisi po tem zakonu)
Podzakonski predpisi po tem zakonu morajo biti izdani do
začetka uporabe tega zakona.
82. člen
(uveljavitev in začetek uporabe zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija
2011.
Št. 541-01/10-12/94
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EPA 1030-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
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Zakon o rudarstvu (ZRud-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1)
Razglašam Zakon o rudarstvu (ZRud‑1), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2010.
Št. 003‑02‑7/2010‑16
Ljubljana, dne 21. julija 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O RUDARSTVU (ZRud-1)
I. del – SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
(1) Ta zakon določa pogoje za iskanje, raziskovanje in
izkoriščanje mineralnih surovin ne glede na to ali so v zemlji,
na njeni površini ali v vodah, pogoje za opustitev njihovega
izkoriščanja ter pogoje za zagotavljanje varstva in zdravja pri
izvajanju del, ki so v zvezi z raziskovanjem, izkoriščanjem in
opustitvijo izkoriščanja mineralnih surovin ter ureja inšpekcijski
nadzor.
(2) Določbe tega zakona ne veljajo za:
1. raziskovanje in izkoriščanje mivke, peska in gramoza
iz vodnih in priobalnih zemljišč in
2. odpravo posledic naravnih in drugih nesreč na ob‑
močjih, kjer so na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon,
rudniki zaprti.
(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj
za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov (UL L
št. 164 z dne 30. 6. 1994, str. 3).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Rudarstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s
pridobivanjem mineralnih surovin in obsega iskanje, raziskova‑
nje in izkoriščanje mineralne surovine ter opustitev izkoriščanja
mineralne surovine.
1.1. Iskanje mineralnih surovin je geološko pregledovanje
(prospekcija) terena, detajlno in zvezno geološko točkovno
vzorčenje kamnin ter geološko, geokemijsko, geofizično, pedo‑
loško in geomehansko raziskovanje zemeljskih struktur, ki se
opravlja z namenom najti ležišča mineralnih surovin.
1.2. Raziskovanje mineralnih surovin je izvedba del, kate‑
rih namen je ugotoviti obstoj, položaj in obliko ležišč mineralnih
surovin, njihovo kakovost in količino ter pogoje za njihovo
izkoriščanje.
1.3. Izkoriščanje mineralnih surovin je izvedba del, katerih
namen je pridobivanje, obogatitev in uskladiščenje mineralnih
surovin.
1.3.1. Pridobivanje mineralnih surovin vključuje vsa po‑
trebna dela, da se pride do mineralne surovine z odkopavanjem
njenega ležišča ali vrtanjem vanj, da se ležišče mineralne suro‑
vine pripravi za izkopavanje oziroma črpanje, da se mineralno
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surovino izkoplje oziroma da se njeno črpanje izvede in da se
mineralno surovino pripelje na obogatitev oziroma vključi v
predelavo.
1.3.2. Obogatitev mineralnih surovin vključuje vsa po‑
trebna dela, da se pridobljeno mineralno surovino predela v
uporabno obliko in kakovost, kar se doseže z drobljenjem,
sejanjem in ločevanjem po fizikalnih postopkih ter s postopki
obdelave.
1.3.3. Skladiščenje mineralnih surovin vključuje vsa po‑
trebna dela za hranjenje mineralnih surovin v trdnem, razsutem,
tekočem ali plinastem stanju tako na površini kot pod zemljo na
način, da le‑te čim manj izgube na obliki in kakovosti.
1.4. Opustitev izkoriščanja mineralnih surovin vključuje
vsa potrebna dela, ki jih je potrebno izvesti z namenom sa‑
nacije okolja, degradiranega zaradi pridobivanja, bogatenja
in skladiščenja mineralnih surovin ter vzpostavitve prejšnjega
stanja ali drugačne sanacije, če vzpostavitev v prejšnje stanje
ni možna, da se po zapustitvi rudnika vzpostavi za opravljanje
drugih dejavnosti primerna raba prostora.
2. Mineralne surovine, razen geotermičnih energetskih
virov, so neobnovljivi naravni viri, ki so posredno ali neposredno
gospodarsko izkoristljivi.
2.1. Mineralne surovine so vse organske in neorgan‑
ske naravne surovine, ki se nahajajo v trdnem, tekočem ali
plinastem stanju v naravnih ležiščih, raztopinah, nanosih ali
jaloviščih.
2.2. Geotermični energetski vir je toplotna energija, ki se
nahaja v geoloških plasteh pod površjem tal in se obnavlja s
toplotnim tokom iz Zemljine notranjosti.
2.3. Klasifikacija in kategorizacija mineralnih surovin je
postopek, s katerim se razvrsti mineralne surovine po njihovih
lastnostih, uporabnosti in izdatnosti ter loči na zaloge in vire.
2.3.1. Zaloge mineralnih surovin so mineralne surovine
v ležiščih, ki jih je z znanimi odkopnimi metodami možno iz‑
koriščati.
2.3.2. Viri mineralnih surovin so mineralne surovine v
ležiščih, ki niso dovolj raziskani ali dovolj izdatni, da bi jih bilo
možno z znanimi odkopnimi metodami izkoristiti.
2.3.3. Raščeno stanje mineralne surovine pomeni še ne‑
dotaknjeno mineralno surovino v prvotnem stanju v ležišču.
2.4. Geološka struktura je posebna oblika zgradbe po‑
roznih ali razpokanih kamnin, ki je omejena z nepropustnimi
plastmi.
2.5. Varnostni steber je varovalno območje, v katerem
ni dovoljeno pridobivanje mineralnih surovin in je namenjen
varovanju podzemnih in površinskih objektov ali dobrinam splo‑
šnega pomena.
3. Rudarska pravica je pravica do raziskovanja in izkori‑
ščanja mineralnih surovin v gospodarske namene in se glede
na način in namen njenega izvajanja razvršča na rudarsko
pravico za raziskovanje in rudarsko pravico za izkoriščanje.
3.1. Rudarska pravica za raziskovanje je pravica, ki se jo
pridobi z dovoljenjem za raziskovanje določene vrste mineralne
surovine na določenem raziskovalnem prostoru.
3.1.1. Dovoljenje za raziskovanje je odločba, s katero se
dovoli raziskovanje določene vrste mineralne surovine določeni
pravni ali fizični osebi na določenem raziskovalnem prostoru.
3.1.2. Raziskovalni prostor je z naravnimi ali umetnimi
črtami omejen del zemeljske površine, določene z dovoljenjem
za raziskovanje, ki v globino ni omejen.
3.2. Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo
pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s
koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na
določenem pridobivalnem prostoru.
3.2.1. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja
odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod dolo‑
čenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste
mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določe‑
nem pridobivalnem prostoru.
3.2.2. Pridobivalni prostor je z naravnimi ali umetnimi črta‑
mi omejen del zemeljske površine in globine pod njo, določene
z rudarskim koncesijskim aktom.
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3.2.3. Rudnik (rudarski obrat) je z zemljiščem omejeno
področje na površini ali pod njo, kjer se izkorišča mineralne
surovine.
3.2.3.1. Rudniški prostor je prostor na površini in pod
zemljo, sestavljen iz zemljišča, namenjenega izkoriščanju mi‑
neralnih surovin in pristopnega zemljišča.
3.2.3.2. Pristopno zemljišče je zemljišče, preko katerega
je možen pristop do pridobivalnega prostora in na kateremu
nosilec rudarske pravice izvrši nujno potrebne posege v prostor
za izkoriščanje mineralnih surovin.
3.2.4. Površinski kop je rudnik s površinskim izkorišča‑
njem mineralne surovine.
3.2.5. Vrtina, namenjena izkoriščanju ogljikovodikov in
geotermičnih energetskih virov, je točkovni površinski kop s
podzemnim izkoriščanjem mineralne surovine.
4. Rudarska dela so dela, namenjena raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin ter opustitvi izkoriščanja in se
glede na način in namen izvajanja razvrščajo na raziskovalna
rudarska dela, rudarjenje in sanacijska rudarska dela.
4.1. Raziskovalna rudarska dela so dela, namenjena raz‑
iskovanju mineralnih surovin, zaradi katerih se ne spreminja
raba prostora in se razvrščajo na raziskovalne izkope, razisko‑
valne jaške in raziskovalne vrtine.
4.2. Rudarjenje so dela, namenjena izkoriščanju mine‑
ralnih surovin, zaradi katerih se spremeni raba prostora in se
razvrščajo na temeljna rudarska dela in druga rudarska dela.
4.2.1. Temeljna rudarska dela so dela, s pomočjo katerih
se neposredno izvaja izkoriščanje mineralnih surovin in se
razvrščajo na površinska in podzemna rudarska dela.
4.2.1.1. Odkopna metoda je skupek tehničnih postopkov,
ukrepov, procesov in zaporedij pri pridobivanju mineralnih suro‑
vin z odkopi, izkopi, nadkopi, razkopi in podobno v smernih ali
prečnih hodnikih oziroma z globinskim vrtanjem v okviru kon‑
strukcijsko določenih elementov odkopnega polja ali njegovega
manjšega sestavnega dela.
4.2.1.2. Odkopno polje ali revir je zaključeno območje od‑
kopavanja z lastnim vstopom in izstopom komunikacijskih poti
ali zraka ter specifičnimi konstrukcijsko določenimi elementi.
4.2.1.3. Izkoriščanje geotermičnega energetskega vira
z geokolektorjem oziroma geosondo pomeni, da se toplotna
energija iz geoloških plasti odvzema s pomočjo v zanko po‑
vezanega cevnega sistema, montiranega v vrtino (vertikalni
kolektor) ali vodoravno položenega v določeni globini pod
površjem tal (horizontalni kolektor), kot nosilec za odvzem to‑
plotne energije pa se uporablja ustrezna tekočina, nepredušno
zaprta v ta cevni sistem.
4.2.1.4. Izkoriščanje geotermičnega energetskega vira
z reinjektiranjem pomeni, da se toplotna energija iz geoloških
plasti odvzema preko dveh vrtin, ki se na površju stikata ozi‑
roma sta medsebojno povezani, v geološki strukturi pa sta od‑
daljeni najmanj 25 m, kot nosilec za odvzem toplotne energije
pa se uporablja naravna podzemna voda, ki se jo v eni vrtini
črpa iz določene geološke strukture oziroma vodonosnika do
odvzemnega mesta toplote, po odvzemu toplote iz nje pa se ta
voda preko druge vrtine vrača nazaj v izvorno geološko struk‑
turo oziroma vodonosnik.
4.2.2. Druga rudarska dela so dela, s pomočjo katerih se
izvaja rudniške gradnje, brez katerih izkoriščanje mineralnih
surovin ne bi bilo mogoče in se razvrščajo na rudarske objekte,
rudarske postroje in rudarsko infrastrukturo.
4.2.2.1. Rudarski objekt je objekt, namenjen izkoriščanju
mineralne surovine, na površini in pod zemljo, skupaj z vgraje‑
nimi inštalacijami in napravami.
4.2.2.2. Rudarski postroj je skupek naprav ali instalacij,
katerih vzajemna funkcija služi izkoriščanju mineralne surovine
in so povezane v funkcionalno celoto.
4.2.2.3. Rudarska infrastruktura so objekti, naprave in
instalacije, ki omogočajo obratovanje rudnika in dostavo mi‑
neralnih surovin na trg, kot so komunalni priključki, dovozne
ceste, cevovodi in druge transportne naprave in podobno.
4.3. Sanacijska rudarska dela so dela, namenjena opu‑
stitvi izkoriščanja mineralnih surovin s sanacijo degradiranega
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okolja, povzročenega z rudarskimi deli in vzpostavitvi pogojev
za novo rabo prostora.
4.4. Nevaren pojav je vsak pojav v procesu priprave,
raziskovanja in izkoriščanja mineralne surovine in pri izvajanju
drugih rudarskih del, ki ogroža zdravje in življenje ljudi, imetje,
ter rudarsko opremo, objekte in okolico.
4.5. Začasna ustavitev izvajanja rudarskih del je ustavitev,
ki traja več kot trideset dni in ne več kot eno leto.
4.6. Nezakonita rudarska dela so raziskovanje mineralnih
surovin brez dovoljenja za raziskovanje in izkoriščanje mineral‑
nih surovin brez koncesije za izkoriščanje.
4.6.1. Nelegalni kop pomeni, da se na določenem obmo‑
čju izvaja ali je bilo izvedeno nezakonito rudarsko delo.
4.7. Sanacija nelegalnega kopa je izvedba rudarskih del
z namenom, da se zaradi nezakonitih rudarskih del na priza‑
detem območju v največji možni meri vzpostavi prejšnje stanje
oziroma da to območje znova dobi s prostorskim aktom zahte‑
vane oziroma zaželene lastnosti.
5. Rudarska tehnična dokumentacija je sistematično ure‑
jen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izra‑
čunov, risb in drugih prilog, s katerimi se zagotavlja izvajanje
rudarskih del v skladu s tehničnimi predpisi in predpisi s podro‑
čja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in se razvršča na
rudarske projekte in drugo rudarsko dokumentacijo.
5.1. Rudarski projekti se razvrščajo na rudarske projekte
za pridobitev dovoljenja za raziskovanje, rudarske projekte
za pridobitev koncesije za izkoriščanje, rudarske projekte za
izvedbo in rudarske projekte izvedene sanacije.
5.1.1. Rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za razisko‑
vanje je projekt, s katerim se znotraj raziskovalnega prostora
predvidi ena ali več lokacij za raziskovanje mineralnih surovin,
način raziskovanja in temeljni pogoji za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri izvajanju rudarskih del, ter tehnično in ekonomsko
opredeli sanacija po končanem raziskovanju.
5.1.2. Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkori‑
ščanje je projekt, s katerim se znotraj pridobivalnega prostora
predvidi način izkoriščanja in temeljni pogoji za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri izvajanju rudarskih del, ter tehnično in
ekonomsko opredeli sanacija ob pridobivanju mineralnih suro‑
vin in po končanem izkoriščanju.
5.1.3. Rudarski projekt za izvedbo je projekt, s katerim
se v skladu z rudarskim projektom za pridobitev dovoljenja za
raziskovanje oziroma rudarskim projektom za pridobitev kon‑
cesije za izkoriščanje določijo podrobnejši pogoji za izvajanje
posameznih zahtevnih rudarskih del in zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu.
5.1.4 Rudarski projekt izvedene sanacije je projekt, s
katerim se dokaže, da je po končanem izkoriščanju izvedena
sanacija tako, da po zaprtju rudnika ne bo ogrožena varnost,
življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje in
da bo mogoče zemljišče, na katerem oziroma pod katerim se
je izkoriščalo mineralne surovine, uporabljati za drug namen
oziroma opravljanje druge dejavnosti.
5.2. Druga rudarska dokumentacija je dokumentacija, na
podlagi katere se omogoča izdelovanje rudarskih projektov in
zagotavlja čimbolj varno in zanesljivo izvajanje rudarskih del
in se razvršča na načrt rudniškega prostora, geološko doku‑
mentacijo v rudarstvu, dokumentacijo o kategorizaciji glede na
nevarne pojave, načrte rudarskih merjenj, program izkoriščanja
mineralnih surovin, dokumentacijo o zalogah ali virih mineralnih
surovin in dokumentacijo o vplivih na okolje.
5.2.1. Načrt rudniškega prostora je prikaz odkopnih polj
oziroma revirjev, izdelan na katastrski karti v ustreznem merilu,
z označenimi mejami in parcelnimi številkami, ki ob začetku
odkopavanja ne sme biti starejša kot šest mesecev in mora biti
letno dopolnjena.
5.2.2. Geološka dokumentacija v rudarstvu je prikaz ge‑
oloških, geomehanskih in drugih struktur na določenem prido‑
bivalnem prostoru.
5.2.3. Dokumentacija o kategorizaciji glede na nevarne
pojave je glede na predhodno evidentirane obstoječe nevar‑
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nosti na določenem pridobivalnem prostoru kategorizirana sto‑
pnja nevarnosti zaradi škodljivih pojavov plina, vode in drugih
nevarnih lastnosti.
5.2.4. Načrti rudarskih merjenj so na podlagi meritev iz‑
delane karte, iz katerih je razvidno stanje rudarskih del, njihov
medsebojni položaj, kakor tudi položaj glede na stara rudarska
dela, objekte in vodotoke na površini.
5.2.5. Program izkoriščanja mineralnih surovin je letni na‑
črt predvidenega izkoriščanja mineralnih surovin na določenem
pridobivalnem prostoru.
5.2.6. Dokumentacija o zalogah ali virih mineralnih suro‑
vin je prikaz raziskanih zalog oziroma virov mineralnih surovin
na določenem pridobivalnem prostoru.
5.2.7. Dokumentacija o vplivih na okolje je načrt za spre‑
mljanje in nadzorovanje geoloških in drugih geofizikalnih poja‑
vov, ravni hrupa in drugih vplivov na okolje, ki nastanejo zaradi
izvajanja rudarskih del na določenem pridobivalnem prostoru.
5.3. Revizija rudarskega projekta je kontrola tistih sestavin
rudarskega projekta, s katerimi se dokazuje, da se bodo rudar‑
ska dela izvajala v skladu z rudarskim dovoljenjem za razisko‑
vanje oziroma koncesijo za izkoriščanje, tehničnimi prepisi in
predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
5.4. Potrjeni rudarski projekt za izvedbo pomeni, da je v
zvezi z rudarskim projektom za izvedbo določenih rudarskih
del, ki je bil predhodno revidiran in nato dostavljen na delovi‑
šče, na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, pridobljena
izjava o strinjanju z njegovimi tehničnimi rešitvami.
5.5. Geološka dejavnost, namenjena rudarstvu, je dejav‑
nost, ki se ukvarja z identificiranjem, dokumentiranjem, vre‑
dnotenjem in interpretiranjem mineralnih surovin s hkratno
zagotovitvijo čim boljšega poznavanja geološke zgradbe oze‑
mlja Republike Slovenije, ohranitve zalog za razvoj Republike
Slovenije pomembnih mineralnih surovin tudi za bodoče rodove
prebivalcev in prebivalk ter preprečevanje škodljivih vplivov na
njih, omogočanje dostopa do informacij o njih, njihovo predsta‑
vljanje javnosti in razvijanje zavesti o njihovi pomembnosti.
6. Udeleženci v rudarstvu so nosilec dovoljenja za raz‑
iskovanje, nosilec rudarske pravice za izkoriščanje, izvajalec
rudarskih del, rudarski projektant in rudarski revident.
6.1. Nosilec dovoljenja za raziskovanje je pravna ali fi‑
zična oseba, ki pridobi dovoljenje za raziskovanje mineralnih
surovin.
6.2. Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje je pravna ali
fizična oseba, ki pridobi koncesijo za izkoriščanje mineralnih
surovin.
6.3. Izvajalec rudarskih del je pravna ali fizična oseba,
ki opravlja storitve pri izvajanju rudarskih del kot gospodarsko
dejavnost.
6.3.1. Tehnični vodja rudarskih del je oseba, ki izvajalcu
rudarskih del odgovarja za skladnost rudarskih del z rudarsko
tehnično dokumentacijo, tehničnimi predpisi in predpisi s po‑
dročja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
6.3.2. Vodja posameznih rudarskih del je oseba, ki tehnič‑
nemu vodji rudarskih del odgovarja za skladnost posameznih
rudarskih del z rudarsko tehnično dokumentacijo, tehničnimi
predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja
pri delu.
6.4. Rudarski projektant je pravna ali fizična oseba, ki
opravlja storitve pri izdelovanju rudarske tehnične dokumenta‑
cije kot gospodarsko dejavnost.
6.4.1. Odgovorni rudarski projektant je oseba, ki rudar‑
skemu projektantu odgovarja za skladnost načrta, ki ga izdela
in sestavlja rudarski projekt, s tehničnimi predpisi in pogoji
pristojnih soglasodajalcev.
6.4.2. Odgovorni vodja rudarskega projekta je oseba, ki
rudarskemu projektantu odgovarja za medsebojno usklajenost
vseh načrtov, ki sestavljajo rudarski projekt.
6.5. Rudarski revident je pravna ali fizična oseba, ki
opravlja storitve pri reviziji rudarske tehnične dokumentacije
kot gospodarsko dejavnost.
6.5.1. Odgovorni rudarski revident je oseba, ki rudar‑
skemu revidentu odgovarja, da je načrt, ki sestavlja rudarski
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projekt in ga revidira, v skladu s tehničnimi predpisi in da bo ob
izvajanju rudarskih del na njegovi podlagi zagotovljena varnost
in zdravje pri delu.
6.5.2. Odgovorni vodja rudarskega revidiranja je oseba,
ki rudarskemu revidentu odgovarja za medsebojno skladnost
revizijskih poročil in kakovost obdelave skupnega revizijskega
poročila.
7. Dokumenti urejanja prostora so prostorski akti, s ka‑
terimi se v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
določa namenska raba prostora in zagotavlja varstvo okolja,
ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine in
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. člen
(uporaba predpisov)
(1) Kadar se v skladu z določbami tega zakona ob odloča‑
nju o izdaji dovoljenj za raziskovanje in rudarskih koncesijskih
aktov preverja skladnost nameravanega raziskovanja in izko‑
riščanja mineralnih surovin z dokumenti urejanja prostora, se
uporabljajo predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, kolikor
ta zakon ne določa drugače.
(2) Kadar se v skladu z določbami tega zakona odloča o
pridobitvi rudarske pravice za izkoriščanje, se za pridobivanje
in izbor nosilcev takšne rudarske pravice, za varstvo takšnih
nosilcev in reševanje sporov smiselno uporabljajo določbe
zakona o varstvu okolja, ki urejajo koncesijo na naravni dobrini,
kolikor ta zakon ne določa drugače.
(3) V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na pogoje za iz‑
vajanje raziskovalnih in temeljnih rudarskih del, se uporabljajo
predpisi s področja varstva okolja, varstva voda, ohranjanja
narave in varstva kulturne dediščine, kolikor ta zakon ne dolo‑
ča drugače, v zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na pogoje za
izvajanje drugih rudarskih del in sanacijskih rudarskih del se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja graditev objek‑
tov, kolikor ta zakon ne določa drugače.
4. člen
(mineralne surovine)
(1) Mineralne surovine so rudno bogastvo, ki je kot na‑
ravni vir v lasti Republike Slovenije. Mineralne surovine se
razvrščajo na energetske, kovinske, nekovinske in ostale mi‑
neralne surovine.
(2) Med energetske mineralne surovine se uvrščajo:
1. vse vrste premoga: črni, rjavi premog in lignit;
2. geotermični energetski viri;
3. vse vrste ogljikovodikov: surova nafta, naftni konden‑
zati in zemeljski plini;
4. radioaktivne oziroma jedrske mineralne surovine.
(3) Med kovinske mineralne surovine se uvrščajo:
1. železova ruda;
2. vse rude neželeznih kovinskih mineralnih surovin, iz
katerih se pridobiva aluminij, baker, cink, kobalt, kositer, krom,
mangan, molibden, nikelj, svinec, tantal, vanadij, živo srebro in
plemenite kovine (zlato, srebro in platina) ter podobno.
(4) Med nekovinske mineralne surovine se uvrščajo:
1. mineralne surovine za predelovalno industrijo: bentonit,
jezerska kreda, kremen, kremenov pesek, kalcit, magnezit,
pucolan, kaolin, keramičarska in ognjevarna glina, lončarska
glina, roženec, tuf, zeolitski tuf, sljuda, sadra ter vsi minerali,
namenjeni za kemikalije in gnojila (naravni fosfat, naravne
kalijeve soli, samorodno žveplo, naravni barijev sulfat, fluorit,
naravni grafit, naravni asfalt in bitumen, steatit, glinenec in
drugi podobni minerali);
2. mineralne surovine za industrijo gradbenih materialov
in proizvodov: opekarska glina, fliš in lapor za opekarstvo,
naravni kamen (apnenec in druge kamnine, namenjene za
skulpture in arhitektonsko oziroma gradbeno oblikovanje kot
monoliti, okrasno arhitektonski kamen in lomljenec), apnenec
za industrijske namene, dolomit za industrijske namene ter
apnenec in lapor za proizvodnjo cementa;
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3. mineralne surovine za gradbeništvo: tehnični kamen
(apnenec, dolomit, vse magmatske in metamorfne kamenine
(diabaz, keratofir, andezit, andezitni tuf, serpentinit in druge
podobne kamnine) ter prod, grušč in pesek.
(5) Med ostale mineralne surovine se uvrščajo:
1. poldrago in drago kamenje;
2. naravna morska sol;
3. kamena sol;
4. vse sekundarne surovine, ki se pojavljajo kot neizra‑
bljeni ostanki pridobivanja in bogatenja določenih mineralnih
surovin, razen geotermičnih energetskih virov;
5. vse nenaštete mineralne surovine naravnega izvora.

Št.

61 / 26. 7. 2010 /

Stran

9215

7. člen
(pogoji za zagotavljanje varnosti in zdravja pri izvajanju
rudarskih del)
(1) Za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri iz‑
vajanju rudarskih del se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
varnost in zdravje pri delu, če ni za izvajanje določene vrste
rudarskih del s tem zakonom določeno drugače.
(2) V primerih, ko se za zagotavljanje varnosti in zdravja
delavcev pri izvajanju določene vrste rudarskih del uporabljajo
določbe tega zakona, raven zagotavljanja varnosti in zdravja
delavcev pri takšnih delih ne sme biti nižja od ravni, določene
z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.

5. člen
(pogoji za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje
mineralnih surovin)
(1) Iskanje mineralnih surovin je prosto. Pri iskanju mine‑
ralnih surovin se mora zagotoviti, da se zaradi iskanja ne pov‑
zroči škoda tretjim osebam, da se v primeru iskanja s pomočjo
vrtine globine 30 m ali več pred začetkom iskanja preveri, da v
geološki strukturi, v kateri se namerava izvesti vrtino, ni ležišč
premoga ali ogljikovodikov in da vrtina ne preseže globine
300 m.
(2) Pred začetkom raziskovanja mineralnih surovin v dolo‑
čenem raziskovalnem prostoru se mora na način in pod pogoji,
ki jih določa ta zakon, pridobiti dovoljenje za raziskovanje.
(3) Pred začetkom izkoriščanja mineralnih surovin v dolo‑
čenem pridobivalnem prostoru se mora na način in pod pogoji,
ki jih določa ta zakon, pridobiti koncesijo za izkoriščanje.
(4) Izkoriščanje geotermičnih energetskih virov z geoko‑
lektorjem oziroma geosondo se lahko izvaja brez koncesije po
tem zakonu, za izkoriščanje geotermičnih energetskih virov
z reinjektiranjem pa se dovoljenje za raziskovanje in vodna
pravica za izkoriščanje lahko pridobi samo v skladu s predpisi,
ki urejajo vode.
6. člen
(pogoji za pridobitev dovoljenja za raziskovanje
in rudarske pravice za izkoriščanje)
(1) Dovoljenje za raziskovanje in rudarsko pravico za iz‑
koriščanje lahko na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon,
pridobi pravna ali fizična oseba:
– ki ima sedež v državah članicah Evropske unije, Evrop‑
skega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ter
v državah članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje
in razvoj (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice) oziroma
je državljan države pogodbenice, in
– ki ni iz države pogodbenice, ampak iz tretje države,
vendar samo, če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti.
Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če ima interesent, ki je iz
tretje države, sedež oziroma bivališče v Republiki Sloveniji in v
svoji državi lahko opravlja dejavnost pod enakimi ali podobnimi
pogoji, pod katerimi lahko opravlja dejavnost v Republiki Slove‑
niji. V primeru sedeža pravne osebe oziroma bivališča fizične
osebe v več tretjih državah se pri ugotavljanju vzajemnosti
upošteva pravni red tiste države, ki je najstrožji.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka po tem za‑
konu ni mogoče pridobiti dovoljenja za raziskovanje in rudarske
pravice za izkoriščanje z namenom vbrizgavanja in shranjeva‑
nja ogljikovega dioksida.
(3) Dovoljenja za raziskovanje in rudarske pravice za izko‑
riščanje tudi ne more pridobiti pravna ali fizična oseba, čeprav
izpolnjuje s prvim odstavkom tega člena določene pogoje:
1. ki nima poravnanih dospelih obveznosti iz davkov in
drugih javnih dajatev, ki jih določa ta zakon in so v zvezi s
prejšnjimi njenimi izvajanji rudarskih del, ali
2. zoper katero je bil uveden stečajni postopek, postopek
prisilne poravnave ali likvidacije ali
3. če je pravnomočno obsojena za kazniva dejanja, ki so v
zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin.

II. del – UPRAVLJANJE Z MINERALNIMI SUROVINAMI
1. Opredelitev upravljanja
8. člen
(pristojnost in načini upravljanja z mineralnimi surovinami)
(1) Upravljanje z mineralnimi surovinami je v pristojnosti
Republike Slovenije, ki ureja, načrtuje in nadzira iskanje, raz‑
iskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin in v pristojnosti
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki lahko v skladu s predpisi, ki
urejajo prostorsko načrtovanje, določajo območja, namenjena
rudarstvu.
(2) Upravljanje z mineralnimi surovinami v pristojnosti
Republike Slovenije se zagotavlja:
1. s pripravo, sprejetjem in izvajanjem strategije Republi‑
ke Slovenije o ravnanju z mineralnimi surovinami (v nadaljnjem
besedilu: državna rudarska strategija),
2. z vzpostavitvijo, vodenjem in vzdrževanjem rudarske
knjige in
3. z izvajanjem geološke dejavnosti, namenjene rudar‑
stvu.
(3) Upravljanje z mineralnimi surovinami v pristojnosti
samoupravnih lokalnih skupnosti se zagotavlja s pripravo in
sprejemanjem prostorskih aktov, s katerimi se določajo obmo‑
čja, namenjena izkoriščanju mineralnih surovin in prostorski
izvedbeni pogoji za njihovo izkoriščanje (v nadaljnjem besedilu:
prostorski akti, namenjeni rudarstvu).
2. Državna rudarska strategija
9. člen
(namen in vsebina državne rudarske strategije)
(1) Državna rudarska strategija je temeljni dokument, s
katerim se določijo cilji, usmeritve in pogoji za usklajeno razi‑
skovanje in izkoriščanje mineralnih surovin v Republiki Slove‑
niji, najvišja možna stopnja njihovega izkoriščanja in pogoji za
njihovo smotrno izkoriščanje.
(2) Z državno rudarsko strategijo se lahko opredeli izko‑
riščanje določene vrste mineralne surovine, ki so edini vir ali v
primerni kakovosti niso zelo razširjene, ali pa so potrebne za
izvajanje javne koristi, določene z drugim zakonom, kot stra‑
teško pomembne za gospodarski in družbeni razvoj Republike
Slovenije.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se po tem
zakonu šteje, da je izkoriščanje energetskih mineralnih surovin
strateškega pomena za gospodarski in družbeni razvoj Repu‑
blike Slovenije.
10. člen
(sprejem državne rudarske strategije)
Državno rudarsko strategijo sprejme Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog ministra
oziroma ministrice, pristojne za rudarstvo (v nadaljnjem bese‑
dilu: minister, pristojen za rudarstvo).
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11. člen
(izvajanje državne rudarske strategije)
(1) Državna rudarska strategija je strokovna podlaga pri
izdelovanju in sprejemanju dokumentov urejanja prostora.
(2) Samoupravne lokalne skupnosti morajo za svoja ob‑
močja izdelati rudarsko‑geološke študije in na njihovi podla‑
gi, skladno z državno rudarsko strategijo, v svojih razvojnih
dokumentih načrtovati potrebe in način oskrbe z mineralnimi
surovinami in jih vključevati v prostorske akte, namenjene
rudarstvu.
12. člen
(mineralne surovine v javnem interesu)
(1) Če so določene vrste mineralnih surovin z državno
rudarsko strategijo opredeljene kot strateško pomembne za
Republiko Slovenijo, njihova ležišča pa so na območjih, na ka‑
terih bi bilo mogoče s pomočjo njihovega izkoriščanja pospešiti
njihov gospodarski in družbeni razvoj, zmanjšati transportne
stroške zaradi njihove uporabe ter stabilizirati trg takšne mi‑
neralne surovine ali proizvodov, odvisnih od nje, se po tem
zakonu šteje, da je raziskovanje in izkoriščanje takšnih mine‑
ralnih surovin na območjih, koder so ležišča takšnih mineralnih
surovin, v javnem interesu.
(2) Območja iz prejšnjega odstavka z uredbo določi vlada
na predlog ministra, pristojnega za rudarstvo.
(3) Minister, pristojen za rudarstvo, predlaga vladi izdajo
uredbe iz prejšnjega odstavka, če na podlagi obrazloženega
in utemeljenega predloga ene ali več samoupravnih lokalnih
skupnosti ali na podlagi poprej opravljene analize ugotovi, da
bo mogoče s pomočjo izkoriščanja določene vrste mineralne
surovine na določenem območju zagotoviti pospešen gospo‑
darski in družbeni razvoj.
(4) Zaradi zmanjševanja energetske odvisnosti Repu‑
blike Slovenije od uvoza energentov se ne glede na določbe
prejšnjih odstavkov tega člena po tem zakonu šteje, da je
raziskovanje in izkoriščanje energetskih mineralnih surovin na
celotnem ozemlju Republike Slovenije v javnem interesu.
3. Rudarska knjiga
13. člen
(rudarska knjiga)
(1) Rudarska knjiga je sestavljena iz:
1. rudarskega katastra in
2. rudarskega registra.
(2) Rudarski kataster in rudarski register se vodita kot
javna knjiga. Vsakdo ima pravico pregledovati podatke iz rudar‑
skega katastra in rudarskega registra. Vsakdo ima pravico zah‑
tevati in pridobiti izpiske iz rudarskega katastra in rudarskega
registra proti plačilu stroškov, ki ne smejo presegati materialnih
stroškov posredovanih informacij.
(3) Podatki iz rudarskega katastra in rudarskega registra
se morajo redno pregledovati, dopolnjevati in posodabljati.
14. člen
(rudarski kataster)
(1) Rudarski kataster je sestavljen iz zbirke listin, ki vse‑
buje popis in kartografski prikaz:
1. območij raziskovalnih prostorov, posebej za tiste, na
katerih se izvaja raziskovanje mineralnih surovin in posebej
za tiste, na katerih se je končalo z raziskovanjem mineralnih
surovin;
2. območij pridobivalnih prostorov, posebej za tiste, na
katerih se izvaja izkoriščanje mineralnih surovin in posebej
za tiste, na katerih se je končalo z izkoriščanjem mineralnih
surovin.
(2) Vpisi in izbrisi v rudarskem katastru se izvajajo po
uradni dolžnosti:
– za območja iz 1. točke prejšnjega odstavka na podlagi
podatkov o izdanih dovoljenjih za raziskovanje in njihovem
prenehanju;
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– za območja iz 2. točke prejšnjega odstavka na podlagi
podatkov o podeljenih koncesijah za izkoriščanje ter o izdanih
odločbah o prenehanju pravic in obveznosti prejšnjih nosilcev
rudarske pravice za izkoriščanje.
15. člen
(rudarski register)
(1) Rudarski register je sestavljen iz zbirke listin, ki vse‑
buje podatke o imenih in sedežih oziroma naslovih pravnih in
fizičnih oseb s pridobljeno rudarsko pravico za raziskovanje in
pridobljeno rudarsko pravico za izkoriščanje.
(2) Vpisi in izbrisi v rudarskem registru se izvajajo po ura‑
dni dolžnosti na podlagi pravnomočnih odločb in drugih aktov,
ki se v skladu s tem zakonom izdajajo za pridobitev, odvzem,
ugasnitev in prenehanje rudarske pravice za raziskovanje ozi‑
roma izkoriščanje.
16. člen
(podrobnejša ureditev vodenja rudarske knjige)
Minister, pristojen za rudarstvo, podrobneje predpiše obli‑
ko, vsebino in način vodenja rudarskega katastra in rudarskega
registra, način posredovanja listin in sporočanja podatkov, ki
sestavljajo rudarski kataster in rudarski register, način in roke
posredovanja podatkov pristojnim organom Evropske unije.
4. Geološka dejavnost, namenjena rudarstvu
17. člen
(rudarska javna služba)
(1) Geološka dejavnost, namenjena rudarstvu, se izvaja
kot javna služba državnega pomena (v nadaljnjem besedilu:
rudarska javna služba).
(2) Rudarsko javno službo izvaja Geološki zavod Slovenije.
(3) Z namenom sprotnega posodabljanja geoloških in dru‑
gih z geologijo povezanih evidenc pošilja ministrstvo, pristojno
za rudarstvo, Geološkemu zavodu Slovenije najmanj dvakrat
letno elaborate o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog
in virov, ki jih morajo po končanem raziskovanju izdelati nosilci
dovoljenja za raziskovanje oziroma jih morajo med izkorišča‑
njem izdelati nosilci rudarskih pravic za izkoriščanje in druge
podatke, ki jih pridobi v postopkih izdaje dovoljenj za raziskova‑
nje in podeljevanja rudarskih pravic za izkoriščanje.
18. člen
(naloge rudarske javne službe)
(1) Geološki zavod Slovenije opravlja naslednje naloge:
1. izdeluje strokovne podlage za državno rudarsko stra‑
tegijo;
2. vodi in vzdržuje rudarsko knjigo;
3. prevzema vzorce, ki se jih pridobi ob raziskovanju mi‑
neralnih surovin in rudarsko tehnično dokumentacijo, ki je bila
pred zaprtjem rudnikov uporabljena ob izkoriščanju mineralnih
surovin.
(2) Naloge iz 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena
opravlja Geološki zavod Slovenije kot javno službo, naloge iz
2. točke prvega odstavka tega člena pa po javnem pooblastilu.
(3) Naročnikom se izdajajo izpisi, prerisi, kopije in drugi
podatki, s katerimi razpolaga Geološki zavod Slovenije in jih
pridobiva ob izvajanju nalog iz prvega odstavka tega člena (v
nadaljnjem besedilu: geološki podatki, namenjeni rudarstvu).
(4) Za pridobljene geološke podatke, namenjene rudar‑
stvu, plača naročnik materialne stroške njihovega posredo‑
vanja.
(5) Podrobnejša vsebina geoloških podatkov, namenjenih
rudarstvu in višino materialnih stroškov njihovega posredovanja
se določi s predpisom iz 16. člena tega zakona.
19. člen
(nadzor nad izvajanjem rudarske javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem rudarske javne službe izvaja
ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
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(2) Če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ugotovi, da Ge‑
ološki zavod Slovenije ne opravlja nalog rudarske javne službe
v skladu s tem zakonom, mu naloži odpravo pomanjkljivosti ali
nepravilnosti in določi rok za izvedbo teh dejanj.
5. Udeleženci v rudarstvu
20. člen
(nosilec dovoljenja za raziskovanje)
Dovoljenje za raziskovanje lahko pridobi pravna ali fizična
oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona.
21. člen
(nosilec rudarske pravice za izkoriščanje)
Rudarsko pravico za izkoriščanje lahko pridobi pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona.
22. člen
(izvajalec rudarskih del)
(1) Dejavnost izvajanja rudarskih del sme opravljati prav‑
na ali fizična oseba, ki ima sedež oziroma stalno bivališče v Re‑
publiki Sloveniji ter v sodni register vpisano dejavnost rudarstva
oziroma ima takšno dejavnost priglašeno pri organu, pristoj‑
nem za javnopravne evidence (v nadaljnjem besedilu: domači
izvajalec rudarskih del) in ki ima v času, ko izvaja rudarska
dela s pogodbo o zaposlitvi ali s pogodbo o delu zagotovljeno
sodelovanje najmanj ene osebe, ki izpolnjuje s tem zakonom
predpisane pogoje za tehničnega vodjo rudarskih del.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko iz‑
vajalec rudarskih del s sedežem oziroma z bivališčem zunaj
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji izvajalec rudar‑
skih del) opravlja dejavnost izvajanja rudarskih del pod enakimi
pogoji, kakor so s tem zakonom določeni za domače izvajalce
rudarskih del in pod naslednjimi pogoji:
– tuji izvajalec rudarskih del s sedežem oziroma z bivali‑
ščem v državah pogodbenicah lahko opravlja dejavnost izvaja‑
nja rudarskih del, če izpolnjuje pogoje za zakonito opravljanje
te dejavnosti v državi sedeža oziroma bivališča;
– tuji izvajalec rudarskih del s sedežem v tretji državi
lahko opravlja dejavnost izvajanja rudarskih del, če je izpolnjen
pogoj materialne vzajemnosti. Šteje se, da je pogoj materialne
vzajemnosti izpolnjen, če v svoji državi lahko opravlja dejavnost
izvajanja rudarskih del pod enakimi pogoji, pod katerimi lahko
opravlja to dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru, ko ima
tuji izvajalec rudarskih del sedež v več tretjih državah, se pri
ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, ki
je najstrožji.
(3) Kot izvajalec rudarskih del lahko nastopa tudi nosi‑
lec dovoljenja za raziskovanje ali nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje, če izpolnjuje pogoje iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena.
(4) Izpolnjevanje s tem členom predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti izvajanja rudarskih del ugotavlja pristoj‑
na rudarska inšpekcija.
23. člen
(rudarski projektant)
(1) Dejavnost izdelovanja rudarske tehnične dokumen‑
tacije sme opravljati domača pravna ali fizična oseba, ki ima
sedež oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji ter v sodni
register vpisano dejavnost projektiranja in tehničnega sve‑
tovanja s področja rudarstva oziroma ima takšno dejavnost
priglašeno pri pristojnem organu za javnopravne evidence (v
nadaljnjem besedilu: domači rudarski projektant) in ki ima v
času, ko izdeluje rudarske projekte, v odvisnosti od vrste načr‑
tov, ki sestavljajo rudarski projekt, s pogodbo o zaposlitvi ali s
pogodbo o delu zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe,
ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovorne‑
ga rudarskega projektanta.
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(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko rudar‑
ski projektant s sedežem oziroma z bivališčem zunaj Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji rudarski projektant) opra‑
vlja dejavnost izdelovanja rudarske tehnične dokumentacije
pod enakimi pogoji, kakor so s tem zakonom določeni za do‑
mače rudarske projektante in pod naslednjimi pogoji:
– tuji rudarski projektant s sedežem oziroma z bivališčem
v državah pogodbenicah, lahko opravlja dejavnost izdelovanja
rudarske tehnične dokumentacije v vseh statusnopravnih obli‑
kah, če izpolnjuje pogoje za zakonito opravljanje te dejavnosti
v državi sedeža oziroma bivališča;
– tuji rudarski projektant s sedežem v tretji državi, lahko
opravlja dejavnost izdelovanja rudarske tehnične dokumentaci‑
je, če je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Šteje se, da je
pogoj materialne vzajemnosti izpolnjen, če v svoji državi lahko
opravlja dejavnost izdelovanja rudarske tehnične dokumentaci‑
je pod enakimi pogoji, pod katerimi lahko opravlja to dejavnost
v Republiki Sloveniji. V primeru, ko ima tuji projektant sedež v
več tretjih državah se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva
pravni red tiste države, ki je najstrožji.
(3) Geološko dokumentacijo v rudarstvu lahko izdeluje
pravna ali fizična oseba, ki poleg pogojev iz prvega oziro‑
ma drugega odstavka tega člena izpolnjuje tudi pogoj, da
ima v sodni register vpisano oziroma pri organu, pristojnem
za javnopravne evidence priglašeno dejavnost geodetskega,
geološkega, geofizikalnega, geokemičnega in drugega opa‑
zovanja, meritev in kartiranja (v nadaljnjem besedilu: geološki
projektant).
(4) Kot rudarski in geološki projektant lahko nastopa tudi
nosilec dovoljenja za raziskovanje, nosilec rudarske pravice
za izkoriščanje ali izvajalec rudarskih del, če izpolnjuje s tem
členom predpisane pogoje za rudarskega oziroma geološkega
projektanta.
(5) Izpolnjevanje s tem členom predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti izdelovanja rudarske tehnične dokumen‑
tacije ugotavlja pristojna rudarska inšpekcija.
24. člen
(rudarski revident)
(1) Revizijo rudarskih projektov sme opravljati pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje
za rudarskega projektanta in ki ima v času, ko revidira rudarski
projekt, v odvisnosti od vrste načrtov, ki sestavljajo rudarski
projekt, zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, ki iz‑
polnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega
rudarskega revidenta.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko opra‑
vlja revizijo rudarskih projektov s svojimi zaposlenimi tudi viso‑
košolski oziroma drug javni zavod, ki opravlja raziskovalno ali
izobraževalno dejavnost s področja rudarstva ali geotehnologi‑
je, če zaposleni pri njem izpolnjujejo s tem zakonom predpisa‑
ne pogoje za odgovornega rudarskega revidenta.
(3) Rudarski revident ne sme opraviti revizije rudarskih
projektov, pri katerih izdelavi je sodeloval kot rudarski projek‑
tant.
(4) Izpolnjevanje s tem členom predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti revidiranja rudarskih projektov ugotavlja
pristojna rudarska inšpekcija.
III. del – RAZISKOVANJE MINERALNIH SUROVIN
1. Dovoljenje za raziskovanje
25. člen
(postopek izdaje rudarskih dovoljenj za raziskovanje)
(1) Dovoljenje za raziskovanje določene vrste mineralne
surovine na določenem raziskovalnem prostoru se lahko izda
samo na podlagi poprej izvedenega javnega razpisa.
(2) Odločitev o izvedbi javnega razpisa sprejme minister,
pristojen za rudarstvo, na podlagi ocene, da obstoji potreba po
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ugotovitvi obstoja določene vrste mineralne surovine na določe‑
nem območju in ugotovitvi njenega gospodarsko utemeljenega
izkoriščanja, lahko pa tudi na podlagi pobude za raziskovanje in
izkoriščanje določene vrste mineralne surovine, ki jo poda ena
ali več zainteresiranih pravnih ali fizičnih oseb, vendar samo, če
se pobuda nanaša na mineralne surovine, za katere je v skladu
z 12. členom tega zakona izkazan javni interes.
(3) Javni razpis za izdajo dovoljenja za raziskovanje se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, javni razpis za iz‑
bor nosilca rudarske pravice za raziskovanje ogljikovodikov pa
se objavi tudi v uradnem glasilu Evropske unije in sicer najmanj
90 dni pred iztekom roka, določenega za prijavo na razpis.
(4) Javni razpis mora vsebovati:
1. način, čas in kraj oddaje prijav,
2. opis pogojev glede tehnične in kadrovske usposoblje‑
nosti za raziskovanje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj,
3. opis raziskovalnega prostora, z navedbo geokod,
4. opis mineralnih surovin, ki naj bi se raziskovale,
5. začetek in čas trajanja rudarske pravice za razisko‑
vanje,
6. način zavarovanja, da bo izbrani kandidat po končanem
raziskovanju na svoje stroške odpravil škodo, ki bi nastala
kot posledica raziskovanja in izvedel sanacijo raziskovalnega
prostora,
7. opis postopka za izbiro nosilca dovoljenja za razisko‑
vanje,
8. način obveščanja kandidatov o poteku postopka,
9. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri nosilca
dovoljenja za raziskovanje in
10. odgovorne osebe ministrstva, pristojnega za rudar‑
stvo, za dajanje informacij med potekom postopka javnega
razpisa.
(5) V prijavi na javni razpis mora prijavitelj, če je pravna
oseba, navesti ime firme in njen naslov (sedež) z identifikacij‑
sko številko (ID), v primeru fizične osebe pa osebno ime in na‑
slov bivališča (stalnega in začasnega, če obstaja) ter priložiti:
– rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za raziskovanje z
ocenjeno višino stroškov sanacije po končanem raziskovanju,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede tehnične in ka‑
drovske usposobljenosti za raziskovanje in
– dokazilo o finančni sposobnosti, da bo po končanem
raziskovanju na svoje stroške odpravil škodo, ki bi nastala
kot posledica raziskovanja in izvedel sanacijo raziskovalnega
prostora.
(6) Po prejetju prijav ministrstvo, pristojno za rudarstvo,
naprej preveri, ali prijavitelji izpolnjujejo s 6. členom tega zako‑
na predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja za raziskovanje
in ali je njihovim prijavam priložena dokumentacija oziroma do‑
kazila iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: upravičeni
prijavitelji). Če ugotovi, da določeni prijavitelj ne izpolnjuje teh
pogojev, njegovo prijavo zavrže.
(7) Šteje se, da javni razpis uspe, če odda prijavo najmanj
en upravičeni prijavitelj. V tem primeru se takšnemu prijavitelju
izda dovoljenja za raziskovanje po uradni dolžnosti.
(8) V primeru, ko oddata prijavo dva ali več upravičenih
prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice za
raziskovanje izvede kot dražba, na kateri kandidati s svojimi po‑
nudbami o višini plačila nadomestila za raziskovanje mineralnih
surovin konkurirajo za nosilca dovoljenja za raziskovanje.
(9) Dražba iz prejšnjega odstavka se začne z vabilom,
ki ga ministrstvo, pristojno za rudarstvo, vroči osebno vsem
upravičenim prijaviteljem. V vabilu na dražbo je treba kandi‑
date posebej opozoriti na to, da se bo v primeru, če se dražbe
ne bi udeležili in izostanka opravičili, štelo, da se strinjajo s
kandidatom, ki bo na dražbi izbran za nosilca dovoljenja za
raziskovanje. Kandidat lahko v primeru opravičenega izostanka
svojo izjavo poda tudi pisno, vendar samo do konca dražbe. Če
kandidat do konca dražbe ne poda pisne izjave, se šteje, da se
z izbranim kandidatom strinja. Kandidat, ki v pisni izjavi ali na
dražbi nasprotuje kandidatu, ki naj bi bil izbran za nosilca dovo‑
ljenja za raziskovanje, mora za svoje trditve predložiti dokaze.
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(10) Po končani dražbi odloči o izbiri kandidata za nosilca
dovoljenja za raziskovanje ministrstvo, pristojno za rudarstvo,
z odločbo, ki se izbranemu kandidatu in drugim strankam vroči
osebno in zoper katero je dopustna pritožba, o kateri odloči
vlada. Zoper odločbo vlade je dopusten upravni spor.
(11) Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka
izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izbranemu kandidatu
dovoljenje za raziskovanje po uradni dolžnosti.
26. člen
(dovoljenje za raziskovanje)
(1) Izrek dovoljenja za raziskovanje vsebuje:
1. ime pravne oziroma fizične osebe, ki je postala nosilec
dovoljenja za raziskovanje,
2. vrsto mineralnih surovin, ki se bodo raziskovale,
3. geografski naziv oziroma ime raziskovalnega prostora,
4. opis meje in površine raziskovalnega prostora,
5. količino in vrsto raziskovalnih del, ki se morajo izvesti v
prvem letu raziskovanja,
6. količino mineralne surovine, ki se jo lahko izkoplje
oziroma izčrpa iz ležišča za namen geoloških in tehnoloških
raziskav in ugotavljanja pogojev za morebitno kasnejše izko‑
riščanje,
7. pogoje in omejitve, ki se jih mora upoštevati pri razi‑
skovanju mineralnih surovin ter način izvajanja raziskovalnih
rudarskih del (raziskovalni izkop, raziskovalni jašek ali razisko‑
valna vrtina),
8. čas oziroma navedbo datuma, ko se mora začeti z
raziskovanjem mineralne surovine,
9. naslove in druge podatke organov oziroma služb, kate‑
rim se mora prijaviti začetek raziskovalnih rudarskih del,
10. obveznost sanacije posameznih lokacij raziskovalne‑
ga prostora, na katerih se bodo izvajala raziskovalna dela, v
primeru, da se na njih z raziskovanjem ne bi ugotovile ustrezne
zaloge oziroma viri mineralnih surovin in se zato po prenehanju
raziskovanja te zaloge oziroma viri mineralnih surovin ne bi
izkoriščale,
11. način izdelave in vsebina elaborata o klasifikaciji in ka‑
tegorizaciji mineralnih surovin v raziskovalnem prostoru in rok,
v katerem se mora izdelati ta elaborat in predati ministrstvu,
pristojnem za rudarstvo oziroma v primeru, da se z raziskova‑
njem ne bi ugotovile ustrezne zaloge oziroma viri mineralnih
surovin, rok, v katerem se mora izdelati in predati ministrstvu,
pristojnem za rudarstvo, zaključno poročilo o opravljenih razi‑
skovalnih delih in
12. čas veljavnosti dovoljenja za raziskovanje mineralnih
surovin.
(2) Dovoljenje za raziskovanje se sme izdati tudi za razi‑
skovalni prostor, za katerega je že podeljena rudarska pravica
za raziskovanje ali izkoriščanje, če se nameravano razisko‑
vanje nanaša na mineralne surovine, ki jih obstoječi nosilec
rudarske pravice ne raziskuje ali ne izkorišča, in če dodatna
rudarska pravica na istem raziskovalnem oziroma pridobival‑
nem prostoru ne bo ovirala obstoječega raziskovanja oziroma
izkoriščanja mineralnih surovin.
(3) Dovoljenje za raziskovanje se pošlje v vednost pri‑
stojni rudarski inšpekciji in samoupravni lokalni skupnosti, na
katere območju leži raziskovalni prostor.
(4) Če se nosilec dovoljenja za raziskovanje izbere v
skladu z devetim odstavkom prejšnjega člena, se z izrekom
dovoljenja za raziskovanje določi tudi višina nadomestila za
raziskovanje mineralnih surovin, kot jo je izbrani kandidat po‑
nudil na dražbi. V tem primeru postane z dnem pravnomoč‑
nosti dovoljenja za raziskovanje njegov nosilec zavezanec za
plačevanje nadomestila za raziskovanje, ki se ga v času razi‑
skovanja, določenega z dovoljenjem za raziskovanje, plačuje
v letnih zneskih.
(5) Sredstva, dobljena z vplačili nadomestil za razisko‑
vanje, so v višini 50% prihodek tiste samoupravne lokalne
skupnosti, na katere območju leži raziskovalni prostor, v višini
50% pa prihodek Republike Slovenije. V primeru, da se razi‑
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skovalni prostor nahaja na območju več samoupravnih lokalnih
skupnosti, se plačilo razdeli glede na površino raziskovalnega
prostora, ki leži na območju posamezne samoupravne lokalne
skupnosti.
27. člen
(čas veljavnosti dovoljenj za raziskovanje)
(1) Dovoljenja za raziskovanje se lahko izda za največ
pet letno obdobje.
(2) Časa veljavnosti dovoljenj za raziskovanje ni mogoče
podaljšati, razen v primeru višje sile, ko se lahko čas veljavnosti
rudarskega dovoljenja za raziskovanje podaljša za čas trajanja
višje sile.
2. Pogoji za izvajanje raziskovanja
28. člen
(obveznosti pred začetkom raziskovanja mineralnih surovin)
(1) Z raziskovanjem mineralnih surovin se lahko začne na
podlagi pravnomočnega dovoljenja za raziskovanje.
(2) Pred začetkom raziskovanja mineralnih surovin mora
nosilec dovoljenja za raziskovanje poskrbeti za revidirani ru‑
darski projekt za izvedbo in sicer posebej za vsako lokacijo, na
kateri namerava izvajati raziskovanje in v primeru, ko ni lastnik
zemljišča, na katerem namerava izvesti raziskovanje mineral‑
nih surovin, pridobiti pisno soglasje lastnika zemljišča.
(3) Nosilec dovoljenja za raziskovanje mora začetek raz‑
iskovalnih rudarskih del, ki jih namerava izvesti na določenih
lokacijah znotraj odobrenega raziskovalnega prostora, prijaviti
pristojni rudarski inšpekciji najmanj petnajst dni pred začetkom
raziskovalnih rudarskih del in sicer za vsak raziskovalni izkop,
raziskovalni jašek oziroma raziskovalno vrtino posebej.
(4) Pri raziskovanju ogljikovodikov mora nosilec dovolje‑
nja za raziskovanje v roku iz prejšnjega odstavka prijaviti poleg
začetka raziskovalnih rudarskih del tudi njihovo dokončanje.
(5) V roku iz tretjega odstavka tega člena mora nosilec
dovoljenja za raziskovanje prijaviti začetek raziskovalnih ru‑
darskih del tudi vsem organom oziroma službam, za katere je
to tako določeno z dovoljenjem za raziskovanje oziroma tistim,
ki so dali soglasje k rudarskemu projektu za raziskovanje in
Geološkemu zavodu Slovenije.
(6) Če nosilec dovoljenja za raziskovanje ne izpolnjuje
s tem zakonom predpisanih pogojev za izvajalca rudarskih
del, mora pred začetkom izvajanja raziskovalnih rudarskih del
skleniti s pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje s tem zakonom
predpisane pogoje za izvajalca rudarskih del, pisno pogodbo
za izvajanje rudarskih del.
29. člen
(odgovornost in obveznost poročanja)
(1) Nosilec dovoljenja za raziskovanje mora pred začet‑
kom izvajanja raziskovalnih rudarskih del imenovati osebo,
odgovorno za pravilno izvajanje rudarskega dovoljenja za raz‑
iskovanje.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka je lahko oseba, ki izpol‑
njuje s tem zakonom predpisane pogoje za tehnično vodenje
površinskih rudarskih del.
(3) Nosilec dovoljenja za raziskovanje mora ministrstvu,
pristojnemu za rudarstvo, posredovati na vsakih šest mesecev
poročila o opravljenih raziskovanjih in rezultate raziskovanja
mineralnih surovin. S temi poročili mora ministrstvo, pristojno
za rudarstvo, in vse osebe, ki imajo dostop do njih, ravnati na
način, ki zagotavlja poslovno skrivnost, ves čas trajanja rudar‑
ske pravice za raziskovanje.
(4) Nosilec dovoljenja za raziskovanje oziroma izvajalec,
ki mu nosilec dovoljenja za raziskovanje poveri raziskovanje,
mora dopustiti, da pooblaščena oseba Geološkega zavoda Slo‑
venije odvzema vzorce iz raziskovalnih izkopov, raziskovalnih
jaškov oziroma raziskovalnih vrtin. Geološki zavod Slovenije
lahko pridobljene vzorce uporabi samo za dopolnjevanje dr‑
žavne geološke karte.
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30. člen
(način ravnanja z mineralnimi surovinami,
pridobljenih ob raziskovanju)
(1) V času raziskovanja se lahko mineralne surovine
izkorišča samo za potrebe laboratorijskih preizkusov, tehnolo‑
ških poskusov in ugotavljanja pogojev za izkoriščanje in sicer
največ v količini, kot je za ta namen določena z dovoljenjem
za raziskovanje.
(2) Prodaja mineralnih surovin, ki se jih pridobi ob njiho‑
vem raziskovanju, je prepovedana.
31. člen
(obveznosti med in po končanem raziskovanju)
(1) Med izvajanjem raziskovalnih rudarskih del in po nji‑
hovem prenehanju mora nosilec dovoljenja za raziskovanje na
lokaciji, na kateri se izvajajo oziroma so izvedena raziskovalna
rudarska dela zagotoviti vse potrebne ukrepe, da se prepreči
nastanek nevarnosti za ljudi, premoženje in okolico ter o teh
ukrepih obvestiti pristojno rudarsko inšpekcijo in inšpekcijo,
pristojno za okolje.
(2) Poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka mora nosilec do‑
voljenja za raziskovanje po končanem raziskovanju izvesti tudi
sanacijo zemljišča, na katerem je bilo izvedeno raziskovanje
tako, da se vzpostavi raba prostora, kot je bila pred začetkom
raziskovanja.
(3) Če nosilec dovoljenja za raziskovanje po končanem
raziskovanju ne vzpostavi rabe prostora, kot je bila pred začet‑
kom raziskovanja, izvede potrebne ukrepe zavarovanja in sa‑
nacije na račun nosilca dovoljenja za raziskovanje ministrstvo,
pristojno za rudarstvo.
3. Prenehanje in odvzem dovoljenja za raziskovanje
32. člen
(prenehanje in druge posebnosti dovoljenja za raziskovanje)
(1) Dovoljenje za raziskovanje preneha:
– s potekom časa, za katerega je bilo izdano ali
– s prenehanjem pravne osebe ali s smrtjo fizične osebe
kot nosilca dovoljenja za raziskovanje.
(2) Rudarska pravica za raziskovanje se ne more prenesti
na drugo pravno ali fizično osebo, v morebitnem stečajnem
postopku nosilca dovoljenja za raziskovanje pa se je tudi ne
sme vključiti v stečajno maso.
(3) Rudarska pravica za raziskovanje se ne sme prodati
ali dati v najem.
(4) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s tem členom, so
nični.
33. člen
(odvzem dovoljenja za raziskovanje)
(1) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, lahko odvzame
dovoljenje za raziskovanje, če nosilec dovoljenja za razisko‑
vanje:
1. pri izvajanju raziskovalnih rudarskih del ravna v naspro‑
tju z dovoljenjem za raziskovanje;
2. ne zagotovi predpisanih ukrepov zavarovanja oziroma
sanacije zemljišča;
3. z raziskovanjem ovira ali ogrozi raziskovanje drugega
nosilca dovoljenja za raziskovanje na istem ali sosednjem
raziskovalnem prostoru;
4. z raziskovanjem ogrozi bodoče izkoriščanje mineralnih
surovin;
5. ob raziskovanju izkorišča večjo količino mineralnih su‑
rovin, kot je določeno z dovoljenjem za raziskovanje;
6. kljub pisnemu opozorilu, ne plača nadomestila za razi‑
skovanje mineralnih surovin, če je njegovo plačevanje vključe‑
no v izrek dovoljenja za raziskovanje;
7. z raziskovalnimi rudarski deli ne začne v roku, določe‑
nem z dovoljenjem za raziskovanje.
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(2) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, odvzame dovolje‑
nje za raziskovanje, če se ugotovi:
1. da ni opravljen tisti obseg raziskovanja, ki je v dovo‑
ljenju za raziskovanje določen kot najmanjši, a razlog za to ni
v višji sili;
2. da nosilec dovoljenja za raziskovanje ali njegov iz‑
vajalec izvaja raziskovalna rudarska dela tako, da bistveno
škoduje oziroma uničuje zavarovane vrste živali in rastlinja ali
da huje ogroža habitat, kulturno dediščino in vode ali onesna‑
žuje okolje;
3. da nosilec dovoljenja za raziskovanje, ki je na istem
pridobivalnem prostoru kasneje pridobil dovoljenje za razisko‑
vanje oziroma njegov izvajalec izvaja raziskovalna rudarska
dela tako, da ovira ali ogroža raziskovanje nosilcu dovoljenja
za raziskovanje, ki je pred njim pridobil dovoljenje za razisko‑
vanje;
4. da nosilec dovoljenja za raziskovanje v roku, določe‑
nem z dovoljenjem za raziskovanje, ne predloži elaborata o
klasifikaciji in kategorizaciji mineralnih surovin v raziskovalnem
prostoru oziroma zaključnega poročila o opravljenih razisko‑
valnih delih;
5. da je nosilec dovoljenja za raziskovanje naročil izvaja‑
nje raziskovalnih rudarskih del izven odobrenega raziskoval‑
nega prostora;
6. da bi nadaljevanje izvajanja raziskovalnih rudarskih
del lahko povzročilo hujšo naravno ali drugo nesrečo, ki je ni
mogoče preprečiti na drugačen način.
IV. del – IZKORIŠČANJE MINERALNIH SUROVIN
1. Rudarski koncesijski akt
34. člen
(pogoji za pridobitev koncesije za izkoriščanje)
(1) Koncesija za izkoriščanje se za določeni pridobivalni
prostor pridobi na podlagi poprej izdanega rudarskega konce‑
sijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa
za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, lahko pa
tudi brez javnega razpisa in samo na podlagi poprej izdanega
rudarskega koncesijskega akta.
(2) Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli brez javnega
razpisa in samo na podlagi poprej izdanega rudarskega konce‑
sijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični
osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. če je na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, za‑
ključila z raziskovanjem energetskih in drugih mineralnih suro‑
vin, ki se v skladu z določbami 12. člena tega zakona štejejo za
mineralne surovine v javnem interesu, v raziskovalnem prosto‑
ru, določenem z dovoljenjem za raziskovanje in leži pridobivalni
prostor znotraj takšnega raziskovalnega prostora;
2. če je lastnik zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni
prostor, namenjen za površinsko izkoriščanje nekovinskih mi‑
neralnih surovin ali ima za takšno zemljišče od lastnika, v pisni
obliki in overjeno, dano pravico izvajati rudarska dela;
3. če namerava razširiti pridobivalni prostor, za katerega
ima pridobljeno rudarsko pravico za izkoriščanje katerekoli
mineralne surovine, na sosednje zemljišče in je zemljišče, pod
katerim oziroma na katerem se namerava razširiti pridobivalni
prostor, od zemljišč, na katerih izvaja rudarska dela drug nosi‑
lec rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje, oddaljeno
najmanj 300 m oziroma, če je oddaljenost manjša, da s tem
soglaša nosilec rudarske pravice, ki na sosednjem zemljišču
izvaja raziskovanje oziroma izkoriščanje;
4. če ob izvajanju rudarskih del na svojem pridobivalnem
prostoru naleti na drugo vrsto mineralne surovine, kot mu je bila
podeljena z rudarsko pravico za izkoriščanje in jo namerava
izkoriščati in na istem prostoru drugi nosilec rudarske pravi‑
ce nima rudarske pravice za pridobivanje najdene mineralne
surovine;
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5. če namerava izvesti sanacijo nelegalnega kopa in je
lastnik zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor ali ima
za takšno zemljišče od lastnika, v pisni obliki in overjeno, dano
pravico izvajati rudarska dela na njem.
35. člen
(pogoji za izdajo rudarskega koncesijskega akta)
(1) Rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministr‑
stva, pristojnega za rudarstvo.
(2) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, predlaga vladi izda‑
jo rudarskega koncesijskega akta na podlagi lastne odločitve
ali na podlagi vloge pravne ali fizične osebe o zainteresiranosti
za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje določene vrste
mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.
(3) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, predlaga vladi izda‑
jo rudarskega koncesijskega akta na podlagi lastne odločitve,
če se pridobivanje nanaša na mineralne surovine, za katere so
izpolnjeni pogoji iz 12. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, predlaga vladi izda‑
jo rudarskega koncesijskega akta na podlagi vloge pravne ali
fizične osebe, če v postopku za izdajo rudarskega koncesijske‑
ga akta ugotovi, da ta oseba izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega
zakona in da so za nameravano izkoriščanje mineralnih surovin
izpolnjeni tudi drugi, s tem zakonom predpisani pogoji.
(5) Zemljišče pridobivalnega prostora, določenega z ru‑
darskim koncesijskim aktom, mora biti v skladu z dokumenti
urejanja prostora. Šteje se, da je zemljišče pridobivalnega
prostora v skladu z dokumenti urejanja prostora, če pristojni
organ samoupravne lokalne skupnosti, na katere območju je
takšen prostor, izda potrdilo, da je raba zemljišča v skladu z
njenimi prostorskimi akti ali če iz takšnega potrdila izhaja, da
raba zemljišča ni v skladu z njenimi prostorskimi akti, da je na
način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, takšno zemljišče
razglašeno za rudarski prostor v javno korist.
36. člen
(uvedba postopka izdaje rudarskega koncesijskega akta)
Če prejme ministrstvo, pristojno za rudarstvo, vlogo prav‑
ne oziroma fizične osebe:
– iz 1. točke drugega odstavka 34. člena tega zakona,
se takšna vloga obravnava kot zahteva za pridobitev rudarske
pravice za izkoriščanje in uvede postopek za izdajo rudarskega
koncesijskega akta po uradni dolžnosti;
– iz 2., 3., 4. ali 5. točke drugega odstavka 34. člena tega
zakona, se takšna vloga obravnava kot prošnja za pridobitev
rudarske pravice za izkoriščanje in uvede postopek za možno
izdajo rudarskega koncesijskega akta.
37. člen
(vsebina rudarskega koncesijskega akta)
Z rudarskim koncesijskim aktom se določi zlasti:
1. vrsta koncesije in z njo povezana mineralna surovina,
ki se jo bo po pridobitvi koncesije lahko izkoriščalo, s katero
se določi pravica za pridobivanje, obogatitev ali skladiščenje
določene vrste mineralne surovine:
– v novem pridobivalnem prostoru, za katerega se šteje
tudi razširitev obstoječega pridobivalnega prostora na sosednje
zemljišče, ali
– v predčasno opuščenem pridobivalnem prostoru, v kate‑
rem so še izkoristljive mineralne surovine, za katerega se šteje
tudi nelegalni kop;
2. pridobivalni prostor, v katerem se bo po pridobitvi
koncesije lahko izkoriščalo mineralne surovine in ki se ga do‑
loči z navedbo imena kraja, na katerem se nahaja in njegovo
velikostjo; velikost pridobivalnega prostora se določi s površino
zemljišča in globino pod njim, do katere bo dovoljeno izkorišča‑
nje, pri čemer se površina zemljišča opredeli z navedbo geokod
in topografskim opisom meje pridobivalnega prostora, lahko
pa tudi samo z navedbo parcelnih številk in katastrske občine,
vendar samo, če so parcele v celoti vključene v pridobivalni
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prostor in zaradi prenosa meje pridobivalnega prostora na
teren ni potrebna njihova parcelacija;
3. obdobje, za katerega se bo lahko pridobila koncesija za
izkoriščanje mineralne surovine, ki glede na podatke o skupnih
in letnih količinah pridobljene mineralne surovine iz rudarskega
projekta znaša do 50 let;
4. način pridobitve koncesije za izkoriščanje mineralne
surovine z javnim razpisom ali brez javnega razpisa;
5. obveznosti, ki jih bo morala ob izkoriščanju mineral‑
ne surovine spoštovati pravna oziroma fizična oseba, ko bo
pridobila koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine, ki se
nanašajo na:
– količino mineralne surovine, ki se jo lahko izkoristi v
pridobivalnem prostoru,
– izpolnjevanje pogojev s področja varstva okolja, ohra‑
njanja narave, varstva voda, varstva kulturne dediščine in
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– zagotavljanje varstva in zdravja pri delu,
– plačevanje nadomestila za mineralne surovine, prido‑
bljene z njihovim izkoriščanjem (v nadaljnjem besedilu: rudar‑
ska koncesnina),
– način izvajanje del zaradi sanacije, rekultivacije in vzpo‑
stavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja
v pridobivalnem prostoru po končanem izkoriščanju,
– način zagotavljanja sredstev, namenjenih delom iz prej‑
šnje alineje (v nadaljnjem besedilu: rezervirana sredstva za
sanacijo), in
– druge obveznosti, če so potrebne zaradi specifičnosti
pridobivalnega prostora ali posebnosti pri izvajanju rudarskih
del;
6. vrsta dejavnosti, ki se jih bo lahko opravljalo v zvezi s
pridobljeno mineralno surovino, s katero se podrobneje opre‑
delijo dela, namenjena pridobivanju, obogatitvi in uskladiščenju
mineralnih surovin in njihovi dostavi na trg;
7. kršitve, zaradi katerih se bo lahko koncesija za izkori‑
ščanje nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje odvzela, s ka‑
terimi se podrobneje opredelijo njegova ravnanja ali opustitev
ravnanj, zaradi katerih lahko koncesijska pogodba preneha ali
se rudarska pravica za izkoriščanje odvzame.
38. člen
(posledica objave rudarskega koncesijskega akta)
(1) Za zemljišča pridobivalnega prostora, ki jih določa
rudarski koncesijski akt, je mogoče sprejemati nove prostorske
akte oziroma jih spreminjati in dopolnjevati samo, če se s tem
na njih ne onemogoča izkoriščanje mineralnih surovin.
(2) V postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov
iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno sodelovanje mi‑
nistrstva, pristojnega za rudarstvo.
2. Izdaja rudarskega koncesijskega akta
po uradni dolžnosti
39. člen
(postopek za izdajo rudarskega koncesijskega akta
po uradni dolžnosti)
(1) V zahtevi za pridobitev rudarske pravice za izkorišča‑
nje določene vrste mineralne surovine na določenem prido‑
bivalnem prostoru mora vlagatelj zahteve navesti številko in
datum izdaje dovoljenja za raziskovanje ter priložiti:
– rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z
ocenjeno višino stroškov sanacije po končanem izkoriščanju,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje rudarskih
del in
– dokazilo o zagotavljanju rezerviranih sredstev za sana‑
cijo po končanem izkoriščanju.
(2) Če po prejemu zahteve ministrstvo, pristojno za rudar‑
stvo ugotovi, da je vlagatelj nosilec dovoljenja za raziskovanje
in da je pred vložitvijo zahteve opravil raziskovanje na predpi‑
sani način, v nadaljevanju preveri, ali je z rudarskim projektom
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za pridobitev koncesije za izkoriščanje predlagani pridobivalni
prostor v skladu z dokumenti urejanja prostora.
(3) Preveritev o skladnosti predlaganega pridobivalnega
prostora z dokumenti urejanja prostora se opravi tako, da
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pri samoupravni lokalni sku‑
pnosti, na katere območju leži predlagani pridobivalni prostor,
vloži zahtevo za izdajo potrdila, da je raba zemljišča v skladu z
njenimi prostorskimi akti. Samoupravna lokalna skupnost mora
o tej zahtevi odločiti v tridesetih dneh po njenem prejemu.
(4) Če pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti v
roku iz prejšnjega odstavka ne izda potrdila, da je raba zemlji‑
šča v skladu z njenimi prostorskimi akti ali če iz takšnega potr‑
dila izhaja, da raba zemljišča ni v skladu z njenimi prostorskimi
akti, se lahko na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon,
uvede postopek razglasitve predlaganega pridobivalnega pro‑
stora za rudarski prostor v javno korist.
(5) Ko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi
preveritev iz prejšnjih odstavkov tega člena ugotovi, da je
predlagani raziskovalni prostor v skladu z dokumenti urejanja
prostora, predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta,
na podlagi katerega se podeli koncesija vlagatelju zahteve brez
javnega razpisa.
(6) Zoper odločitve, ki jih v skladu s tem členom sprejema
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, je dopustna pritožba, o kate‑
ri odloči vlada. Zoper odločbo vlade je dopusten upravni spor.
3. Možna izdaja rudarskega koncesijskega akta
40. člen
(postopek za možno izdajo rudarskega koncesijskega akta)
(1) V vlogi za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje
določene vrste mineralne surovine na določenem pridobival‑
nem prostoru mora vlagatelj vloge navesti naslednje podatke:
1. v primeru pravne osebe ime firme in njen naslov (se‑
dež) z identifikacijsko številko (ID), v primeru fizične osebe
pa osebno ime in naslov bivališča (stalnega in začasnega, če
obstaja),
2. predlog pridobivalnega prostora, z navedbo parcelnih
številk in katastrske občine ali s prikazom območja na katastr‑
skem načrtu, s potrdilom samoupravne lokalne skupnosti, na
katere območju leži predlagani pridobivalni prostor, da je raba
zemljišča v skladu z njenimi prostorskimi akti in
3. vrsto mineralne surovine, ki se naj bi izkoriščala in
način njenega izkoriščanja.
(2) Po prejetju vloge ministrstvo, pristojno za rudarstvo
najprej preveri, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudar‑
ske pravice za izkoriščanje. Če ugotovi, da jih ne izpolnjuje,
njegovo vlogo zavrže.
(3) Po preveritvi iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristoj‑
no za rudarstvo, preveri, ali vsebuje vloga predpisane sestavi‑
ne. Če ugotovi, da jih ne izpolnjuje, njegovo vlogo zavrže.
(4) Če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po preveritvi
iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je vloga popolna, začne s
postopkom izdaje rudarskega koncesijskega akta, razen če
ugotovi:
– da predlagani pridobivalni prostor ni v skladu z doku‑
menti o urejanju prostora ali
– da je rudarska pravica za izkoriščanje za predlagani
pridobivalni prostor že podeljena v skladu z določbami tega
zakona.
(5) Če predlagani pridobivalni prostor ni v skladu z do‑
kumenti urejanja prostora ali če je za predlagani pridobivalni
prostor že podeljena rudarska pravica za izkoriščanje, name‑
ravano izkoriščanje pa se nanaša na mineralne surovine, ki
jih obstoječi nosilec rudarske pravice že izkorišča, ministrstvo,
pristojno za rudarstvo, vlogo zavrne.
(6) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, mora opraviti pre‑
veritve iz prejšnjih odstavkov tega člena najpozneje v enem
mesecu po prejetju vloge in v tem roku o svojih odločitvah tudi
seznaniti vlagatelja oziroma če zaradi kompleksnosti vprašanj,
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ki jih je treba preveriti pred odločitvijo, še ni mogoče sprejeti
odločitve, v tem roku vlagatelja obvestiti o nadaljnjem posto‑
panju in roku odločitve.
(7) Če po končanih preveritvah ministrstvo, pristojno za
rudarstvo, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo rudarskega
koncesijskega akta, predlaga vladi izdajo takšnega rudarskega
koncesijskega akta, s katerim se določi obveznost javnega raz‑
pisa za pridobitev nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(8) Če po končanih preveritvah ministrstvo, pristojno za
rudarstvo, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izdajo rudarskega
koncesijskega akta, hkrati pa tudi ugotovi, da se vloga nanaša
na pridobivalni prostor iz 2., 3., 4. ali 5. točke drugega odstav‑
ka 34. člena tega zakona, predlaga vladi izdajo rudarskega
koncesijskega akta, na podlagi katerega se podeli koncesija
vlagatelju vloge brez javnega razpisa.
(9) Zoper odločitve, ki jih v skladu s tem členom sprejema
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, je dopustna pritožba, o kate‑
ri odloči vlada. Zoper odločbo vlade je dopusten upravni spor.
41. člen
(javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje)
(1) V primeru obveznosti javnega razpisa za izbor nosilca
rudarske pravice za izkoriščanje poskrbi za njegovo objavo
ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Javni razpis se objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije in v uradnem glasilu Evropske
unije in sicer najmanj 30 dni pred iztekom roka, določenega za
prijavo na razpis ter na spletnih straneh ministrstva, pristojnega
za rudarstvo.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
1. način, čas in kraj oddaje prijav,
2. opis pogojev glede tehnične in kadrovske usposo‑
bljenosti za izvajanje rudarskih del ob izkoriščanju mineralnih
surovin, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj,
3. opis pridobivalnega prostora, z navedbo geokod,
4. opis mineralnih surovin, ki naj bi se jih pridobivalo,
5. začetek in čas trajanja rudarske pravice za izkorišča‑
nje,
6. način zavarovanja, da bo izbrani kandidat po konča‑
nem izkoriščanju na svoje stroške odpravil škodo, ki bi nastala
kot posledica izkoriščanja in izvedel sanacijo pridobivalnega
prostora,
7. opis postopka za izbiro nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje,
8. način obveščanja kandidatov o poteku postopka,
9. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri nosilca
rudarske pravice za izkoriščanje in
10. odgovorne osebe ministrstva, pristojnega za rudar‑
stvo, za dajanje informacij med potekom postopka javnega
razpisa.
4. Odločanje o nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje
42. člen
(odločanje o nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje
v primeru javnega razpisa)
(1) V prijavi na javni razpis mora prijavitelj, če je pravna
oseba, navesti ime firme in njen naslov (sedež) z identifikacij‑
sko številko (ID), v primeru fizične osebe pa osebno ime in na‑
slov bivališča (stalnega in začasnega, če obstaja) ter priložiti:
– rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z
ocenjeno višino stroškov sanacije po končanem izkoriščanju,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede tehnične in ka‑
drovske usposobljenosti za izvajanje rudarskih del in
– dokazilo o finančni sposobnosti, da bo po končanem
izkoriščanju na svoje stroške odpravil škodo, ki bi nastala
kot posledica izkoriščanja in izvedel sanacijo pridobivalnega
prostora.
(2) Po prejetju prijav ministrstvo, pristojno za rudarstvo,
naprej preveri, ali prijavitelji izpolnjujejo s 6. členom tega zako‑
na določene pogoje za pridobitev koncesije za izkoriščanje in
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ali je njihovim prijavam priložena dokumentacija oziroma doka‑
zila iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: upravičeni
kandidati). Če ugotovi, da določeni prijavitelj ne izpolnjuje teh
pogojev, njegovo prijavo zavrže.
(3) Šteje se, da javni razpis uspe, če odda prijavo najmanj
en upravičeni kandidat. V tem primeru se takšnemu kandidatu
izda odločba o izboru za nosilca rudarske pravice za izkorišča‑
nje po uradni dolžnosti.
(4) V primeru, ko oddata prijavo dva ali več upravičenih
kandidatov, se postopek izdaje odločbe o izboru kandidata za
nosilca rudarske pravice za izkoriščanje izvede kot dražba, na
kateri kandidati s svojimi ponudbami o višini plačila rudarske
koncesnine konkurirajo za nosilca rudarske pravice za izkori‑
ščanje.
(5) Dražba iz prejšnjega odstavka se začne z vabilom,
ki ga ministrstvo, pristojno za rudarstvo, vroči osebno vsem
upravičenim kandidatom. V vabilu na dražbo je treba kandida‑
te posebej opozoriti na to, da se bo v primeru, če se dražbe
ne bi udeležili in izostanka opravičili, štelo, da se strinjajo s
kandidatom, ki bo na dražbi izbran za nosilca rudarske pra‑
vice za izkoriščanje. Kandidat lahko v primeru opravičenega
izostanka svojo izjavo poda tudi pisno, vendar samo do konca
dražbe. Če kandidat do konca dražbe ne poda pisne izjave, se
šteje, da se z izbranim kandidatom strinja. Kandidat, ki v pisni
izjavi ali na dražbi nasprotuje kandidatu, ki naj bi bil izbran za
nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, mora za svoje trditve
predložiti dokaze.
(6) Za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje se sme
izbrati tudi kandidata, ki predlaga pridobivalni prostor, za ka‑
terega je že podeljena rudarska pravica za raziskovanje ali
izkoriščanje, če se nameravano izkoriščanje nanaša na mi‑
neralne surovine, ki jih obstoječi nosilec rudarske pravice ne
raziskuje ali ne izkorišča, in če dodatna rudarska pravica na
istem raziskovalnem oziroma pridobivalnem prostoru ne bo
ovirala obstoječega raziskovanja oziroma izkoriščanja mine‑
ralnih surovin.
(7) Po končani dražbi odloči o izbiri kandidata za nosilca
rudarske pravice za izkoriščanje ministrstvo, pristojno za rudar‑
stvo, z odločbo, ki se izbranemu kandidatu in drugim strankam
vroči osebno in zoper katero je dopustna pritožba, o kateri
odloči vlada. Zoper odločbo vlade je dopusten upravni spor.
(8) Odločba iz prejšnjega odstavka se, ko postane prav‑
nomočna, pošlje v vednost pristojni rudarski inšpekciji in samo‑
upravni lokalni skupnosti, na katere območju leži pridobivalni
prostor.
43. člen
(odločanje o nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje,
ko ni potreben javni razpis)
(1) V primeru izdaje rudarskega koncesijskega akta po
uradni dolžnosti in v primeru, ko se izda rudarski koncesijski
akt v skladu z osmim odstavkom 40. člena tega zakona, izda
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, odločbo o izbiri nosilca
rudarske pravice za izkoriščanje po uradni dolžnosti po objavi
rudarskega koncesijskega akta in jo izbranemu nosilcu rudar‑
ske pravice za izkoriščanje vroči osebno.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna
pritožba, o kateri odloči vlada. Zoper odločbo vlade je dopusten
upravni spor.
(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena se, ko postane
pravnomočna, pošlje v vednost pristojni rudarski inšpekciji in
samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju leži prido‑
bivalni prostor.
5. Sklepanje koncesijske pogodbe
44. člen
(pogoji za začetek sklepanja koncesijske pogodbe)
(1) Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora
najkasneje do začetka sklepanja koncesijske pogodbe po‑
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skrbeti za revizijo rudarskega projekta, na podlagi katerega
je bil izbran oziroma določen za nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje in v primeru, da ni lastnik zemljišča, ki ga oprede‑
ljuje pridobivalni prostor, z lastnikom zemljišča skleniti pravni
posel z namenom pridobiti pravico izvajati rudarska dela na
zemljišču, razen v primeru podzemnega izkoriščanja, če iz
rudarskega projekta izhaja, da zaradi izkoriščanja ne bo vplivov
na zemljišče.
(2) S sklepanjem koncesijske pogodbe se začne na pre‑
dlog, ki se ga vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
Predlog lahko vloži:
– na javnem razpisu izbrani nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje po pravnomočnosti odločbe o izboru iz sedmega
odstavka 42. člena tega zakona,
– nosilec dovoljenja za raziskovanje, ki je končal z razi‑
skovanjem in
– oseba iz osmega odstavka 40. člena tega zakona, ki
lahko pridobi koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine
brez javnega razpisa, po pravnomočnosti odločbe iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
(3) Predlogu iz prejšnjega odstavka se mora priložiti:
1. revidirani rudarski projekt za izkoriščanje v dveh
izvodih in
2. dokazilo o pravici izvajati rudarska dela na zemljišču.
45. člen
(preveritve pred podpisovanjem koncesijske pogodbe)
(1) Po prejetju predloga iz drugega odstavka prejšnjega
člena ministrstvo, pristojno za rudarstvo, preveri:
1. ali ima rudarski projekt sestavine, predpisane s tem
zakonom oziroma predpisom, izdanim na njegovi podlagi,
2. ali je rudarski projekt izdelala pravna oziroma fizična
oseba, ki je med izdelavo projekta izpolnjevala s tem zakonom
predpisane pogoje za rudarskega projektanta, ter ali je oseba,
ki je navedena kot odgovorni rudarski projektant, med izdela‑
vo projekta izpolnjevala pogoje za odgovornega rudarskega
projektanta,
3. ali je bila opravljena revizija rudarskega projekta ter
ali so rudarski revident in odgovorni rudarski revidenti, ki so jo
opravili, med revidiranjem izpolnjevali pogoje za rudarskega
revidenta in odgovornega rudarskega revidenta,
4. ali je pridobivalni prostor, predviden z rudarskim projek‑
tom, v skladu z rudarskim koncesijskim aktom in
5. ali ima izbrani nosilec rudarske pravice za pridobivalni
prostor in pristopno zemljišče, predvideno z rudarskim projek‑
tom, pravico izvajati rudarska dela na zemljišču.
(2) Če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ob preveritvi
pogojev iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je rudarski projekt
za izkoriščanje izdelan v skladu s 1., 2., 3. in 4. točko prejšnje‑
ga odstavka,, ga potrdi z izjavo »REŠITVE SO USTREZNE«,
v nasprotnem primeru pa zahteva, da se ga popravi oziroma
dopolni tako, da bo v skladu s tem zakonom in predpisi, izda‑
nimi na njegovi podlagi.
(3) Če ministrstvo ob preveritvi iz prvega odstavka tega
člena ugotovi, da izbrani nosilec rudarske pravice za izkorišča‑
nje za pridobivalni prostor in pristopno zemljišče, predvideno z
rudarskim projektom ali za njegov del še nima pravice izvajati
rudarska dela na zemljišču, nadaljuje s postopkom sklepanja
koncesijske pogodbe, ko mu nosilec rudarske pravice predloži
dokazilo o takšni pravic, lahko pa tudi, če je pridobivalni prostor
razglašen za rudarski prostor v javno korist, uvede postopek
prisilne pridobitve pravice izvajati rudarska dela na takšnem
zemljišču.
(4) Prekinitev sklepanja koncesijske pogodbe, ki nastane
zaradi pridobivanja pravice izvajati rudarska dela na zemljišču,
lahko traja dve leti in se lahko na zahtevo izbranega nosilca
rudarske pravice podaljša še za naslednji dve leti.
(5) Ko ministrstvo, pristojno za rudarstvo, ugotovi, da je
rudarski projekt za izkoriščanje izdelan v skladu z zahtevami
tega zakona in da izbrani nosilec rudarske pravice za izkorišča‑
nje razpolaga z dokazilom o pravici izvajati rudarska dela na
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zemljišču, pripravi predlog koncesijske pogodbe in ga v petih
izvodih osebno vroči izbranemu nosilcu rudarske pravice za
izkoriščanje.
46. člen
(pravica izvajati rudarska dela na zemljišču)
(1) V primeru, ko kandidat za nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje ni lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom
določeno za pridobivalni prostor ali ko ni lastnik pristopnega
zemljišča, lahko pridobi pravico izvajati rudarska dela na ta‑
kšnem zemljišču s pravnim poslom za pridobitev pravice izva‑
jati rudarska dela na tujem zemljišču, sklenjenim z lastnikom
tega zemljišča.
(2) Kandidat za nosilca rudarske pravice ni dolžan skleniti
pravnega posla iz prejšnjega odstavka v primeru, ko gre za
podzemno izkoriščanje in iz rudarskega projekta izhaja, da ne
bo vpliva na površino zemljišča oziroma, da ni vplivnega ob‑
močja. Ne glede na to, če pri podzemnem izkoriščanju ni vpliva
na površino zemljišča, pa mora kandidat za nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje razpolagati s pravico izvajati rudarska
dela na zemljišču samo za pristopno zemljišče.
(3) Za pravico izvajati rudarska dela na zemljišču po tem
zakonu velja:
1. izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da raz‑
polaga nosilec rudarske pravice za izkoriščanje z določeno
stvarno ali obligacijsko pravico, ki mu omogoča izvajati rudar‑
ska dela, ali
2. od lastnika zemljišča v pisni obliki in overjena dana
pravica izvajati rudarska dela, ali
3. pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki nosilcu
rudarske pravice za izkoriščanje omogoča izvajati rudarska
dela na takšnem zemljišču.
47. člen
(podpisovanje koncesijske pogodbe)
(1) Po prejetju predloga koncesijske pogodbe ima nosilec
rudarske pravice za izkoriščanje pravico, da pred podpisom
pogodbe z njegove strani predlaga ministrstvu, pristojnemu za
rudarstvu, pogajanje o tistih vsebinah predlagane koncesijske
pogodbe, ki se nanašajo na način plačevanja rudarske konce‑
snine in rezerviranih sredstev za sanacijo.
(2) Če se nosilec rudarske pravice za izkoriščanje strinja s
predlogom koncesijske pogodbe, vrne na ministrstvo, pristojno
za rudarstvo, z njegove strani podpisane vse izvode koncesij‑
ske pogodbe. Te izvode nato v imenu Republike Slovenije kot
koncedenta podpiše minister, pristojen za rudarstvo, ministr‑
stvo, pristojno za rudarstvo, pa nato nosilcu rudarske pravice
za izkoriščanje osebno vroči dva izvoda takšne pogodbe skupaj
z enim rudarskim projektom, drugi izvod projekta pa zadrži za
lastno evidenco.
(3) Če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pred
podpisom predlaga pogajanje o vsebini predlagane konce‑
sijske pogodbe, mora takšen predlog posredovati na mini‑
strstvo, pristojno za rudarstvo, najkasneje v petnajstih dneh
po prejemu njenega predloga. Na podlagi izida pogajanj
pripravi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, dokončni predlog
koncesijske pogodbe, ki ga mora nosilec rudarske pravice
za izkoriščanje podpisanega vrniti najkasneje v tridesetih
dneh po prejemu.
(4) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, pošlje izvod veljav‑
ne koncesijske pogodbe pristojni rudarski inšpekciji.
(5) Če zaradi razlogov na strani nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe v
treh mesecih po njeni vročitvi v skladu s četrtim odstavkom
45. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za rudarstvo,
odločbo o izboru oziroma potrditvi nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje odpravi in lahko prične s postopkom ponovne
podelitve koncesije.
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48. člen

(ugotavljanje časa veljavnosti rudarske pravice
za izkoriščanje)
Čas veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje, določen
z rudarskim koncesijskim aktom, začne teči z dnem, ki je v kon‑
cesijski pogodbi označen kot datum podpisa nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje.
49. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Koncesijska pogodba vsebuje zlasti:
1. opis načina izkoriščanja mineralne surovine,
2. tak opis pridobivalnega prostora, za katerega se po‑
deljuje rudarska pravica za izkoriščanje, kot je naveden v
koncesijskem aktu,
3. obdobje, za katero se podeljuje rudarska pravica za iz‑
koriščanje in pogoji za izvajanje rudarskih del v času veljavnosti
koncesijske pogodbe,
4. način in pogoji za plačevanje rudarske koncesnine,
5. način in pogoji za zagotovitev rezerviranih sredstev za
sanacijo,
6. način in pogoje za sprotno sanacijo zemljišč pridobi‑
valnega prostora in sanacijo okolja po končanem izkoriščanju
mineralnih surovin,
7. način ureditve pridobivalnega prostora med in po kon‑
čanem izkoriščanju mineralne surovine ter zavarovanje plačila
za ureditev prostora,
8. pogoje glede prenehanja in podaljšanja časa veljavno‑
sti rudarske pravice za izkoriščanje,
9. pogoje prenosa in dedovanje rudarske pravice za iz‑
koriščanje,
10. vrste garancije nosilca rudarske pravice za izkorišča‑
nje za sprotno sanacijo pridobivalnega prostora zaradi nega‑
tivnih vplivov izvajanja rudarskih del na okolico in zdravje ljudi
ter za sanacijo okolja po končanem izkoriščanju in
11. vrste sankcij zaradi neizvajanja ali nepravilnega iz‑
koriščanja mineralne surovine in posledic v primeru takšnih
kršitev.
(2) Revidirani rudarski projekt za izkoriščanje iz 1. točke
tretjega odstavka 44. člena tega zakona, na katerem je izja‑
va ministrstva, pristojnega za rudarstvo, iz drugega odstavka
45. člena tega zakona, so sestavni del koncesijske pogodbe.
6. Možnosti podaljšanja in prenosa rudarske pravice
za izkoriščanje
50. člen
(pogoji za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice
za izkoriščanje)
(1) Časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje ni
mogoče podaljšati, razen če zaradi velikih vlaganj v izkorišča‑
nje določene mineralne surovine na določenem območju in ob
rednem in dobro izvedenem izkoriščanju zaradi višje sile ni bilo
mogoče izčrpati zalog na pridobivalnem prostoru. V takšnem
primeru se lahko rudarska pravica za izkoriščanje v primeru
izkoriščanja energetskih mineralnih surovin podaljša in sicer za
največ deset let, v primeru izkoriščanja drugih mineralnih suro‑
vin pa za največ tri leta, vsakič kadar nosilec rudarske pravice
za izkoriščanje z ustreznimi dokazili dokaže obstoj zalog mine‑
ralne surovine znotraj pridobivalnega prostora in pod pogojem,
da je bila na pridobivalnem prostoru izvedena predpisana spro‑
tna sanacija zemljišč, degradiranih z rudarskimi deli.
(2) Za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za
izkoriščanje lahko nosilec rudarske pravice za izkoriščanje
zaprosi pred iztekom roka, za katerega je bila rudarska pravica
za izkoriščanje podeljena.
(3) O podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za
izkoriščanje odloča ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z od‑
ločbo.
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(4) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda odločbo o
podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje,
če ugotovi:
1. da je nosilec rudarske pravice za izkoriščanje doslej
pred vložitvijo vloge izvajal rudarsko pravico za izkoriščanje na
predpisani način,
2. da so za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice
za izkoriščanje izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena
in
3. da za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za
izkoriščanje ne obstoje omejitve po določbah tega zakona.
(5) Medsebojno razmerje v zvezi s podaljšanjem veljavno‑
sti rudarske pravice za izkoriščanje uredita Republika Slovenija
in nosilec rudarske pravice za izkoriščanje z dodatkom h kon‑
cesijski pogodbi, ki ga podpišeta v imenu Republike Slovenije
kot koncedenta minister, pristojen za rudarstvo, in nosilec ru‑
darske pravice za izkoriščanje kot koncesionar.
(6) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, nosilcu rudar‑
ske pravice za izkoriščanje dodatek h koncesijski pogodbi,
podpisan s strani ministra, pristojnega za rudarstvo, vroči
osebno najkasneje v petnajstih dneh po pravnomočnosti
odločbe o podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za
izkoriščanje, nosilec rudarske pravice za izkoriščanje pa ga
je dolžan podpisanega vrniti najkasneje v tridesetih dneh
po prejemu.
(7) Če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje v roku iz
prejšnjega odstavka ne dostavi na ministrstvo, pristojno za ru‑
darstvo, podpisanega dodatka h koncesijski pogodbi ali če od‑
kloni njegov podpis, ministrstvo, pristojno za rudarstvo, odločbo
o podaljšanju časa veljavnosti rudarske pravice za izkoriščanje
odpravi. Zoper to odločbo ni dopustna pritožba.
51. člen
(pogoji za prenos rudarske pravice za izkoriščanje)
(1) Rudarska pravica za izkoriščanje se lahko v celoti ali
v delu prenese s soglasjem ministrstva, pristojnega za rudar‑
stvo, na drugo pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. da izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za
nosilca rudarske pravice za izkoriščanje,
2. da proti njej zaradi insolventnosti ni uveden postopek
prisilne poravnave ali stečaja ali likvidacijski postopek,
3. da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabi
za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi
pogoji in
4. da izpolnjuje tudi morebitne druge pogoje, ki jih je
rudarski koncesijski akt, na podlagi katerega je bila podelje‑
na rudarska pravica za izkoriščanje, opredelil kot pogoj za
pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje na posameznem
pridobivalnem prostoru, ki je predmet prenosa.
(2) Fizična ali pravna oseba lahko, ob izpolnjevanju po‑
gojev iz prejšnjega odstavka in ob predložitvi pravnomočnega
sklepa o dedovanju, rudarsko pravico za izkoriščanje tudi de‑
duje.
(3) Vlogo za pridobitev soglasja iz prvega odstavka tega
člena vloži na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, zainteresirana
pravna ali fizična oseba ali dedič nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje.
(4) V primeru, da je nad nosilcem rudarske pravice za
izkoriščanje opravljen stečaj po predpisih, ki urejajo stečaj,
se lahko rudarska pravica za izkoriščanje prenese na tistega
prevzemnika, ki je od imetnika rudarske pravice za izkoriščanje
– dolžnika, prevzel nepremičnine oziroma stvarne pravice na
nepremičninah znotraj pridobivalnega prostora, ki mu omo‑
gočajo nadaljnje izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje in
izpolnjuje pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena.
(5) Rudarska pravica za izkoriščanje se ne sme prodati
ali dati v najem.
(6) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s tem členom, so
nični.
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7. Finančne obveznosti nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje
52. člen
(nastanek finančnih obveznosti)
(1) Z dnem, ko postane koncesijska pogodba veljavna, po‑
stane nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zavezanec za:
1. plačevanje rudarske koncesnine in
2. zagotavljanje in plačevanje rezerviranih sredstev za
sanacijo.
(2) Zavezancu iz prejšnjega odstavka se način in pogoji
za plačevanje rudarske koncesnine ter zagotavljanje in pla‑
čevanje rezerviranih sredstev za sanacijo določijo z odločbo,
ki jo v skladu s predpisom iz tretjega odstavka 53. člena in
predpisom iz tretjega odstavka 54. člena tega zakona ter določ‑
bami koncesijske pogodbe po uradni dolžnosti izda ministrstvo,
pristojno za rudarstvo.
(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pri‑
tožba, o kateri odloči vlada. Zoper odločitev vlade je dopusten
upravni spor.
53. člen
(izračunavanje in način plačevanja rudarske koncesnine)
(1) Osnova za izračun rudarske koncesnine je povprečna
cena enote določene vrste mineralne surovine, dosežene v
trgovanju na evropskem gospodarskem prostoru v tekočem
letu in je odvisna od vrste, obsega in razširjenosti določenih
mineralnih surovin.
(2) Enota za izračun povprečne cene mineralne surovine
iz prejšnjega odstavka v trdem stanju je kubični meter mineral‑
ne surovine v raščenem stanju. Enota za izračun povprečne
cene mineralne surovine, pridobljene v plinastem ali tekočem
stanju je kubični meter, za nafto in druge tekoče ogljikovodike
pa tona pridobljene mineralne surovine.
(3) Povprečno ceno na enoto pridobljene mineralne suro‑
vine, ki se jo lahko doseže v trgovanju na določenem svetov‑
nem trgu, merila in pogoje za zmanjšanje in oprostitev plačila
rudarske koncesnine, način njene odmere, obračunavanja in
plačevanja ter način nadzora nad njenim plačevanjem, pred‑
piše vlada.
(4) Rudarska koncesnina se plačuje v letnih zneskih, ki
znašajo največ 500 eurov na ha pridobivalnega prostora in
največ 20% povprečne cene za proizvedeno enoto mineralne
surovine v obravnavanem letu, razen če v postopku dražbe
niso dosežene višje cene.
(5) Sredstva, dobljena z vplačili rudarskih koncesnin, so
v višini 50% prihodek tiste samoupravne lokalne skupnosti, na
katere območju leži pridobivalni prostor, v višini 50% pa priho‑
dek Republike Slovenije. V primeru, da se pridobivalni prostor
nahaja na območju več samoupravnih lokalnih skupnosti, se
plačilo razdeli glede na površino pridobivalnega prostora ozi‑
roma glede na površino zemljišča, pod katerim se shranjujejo
zemeljski plini, ki leži na območju posamezne samoupravne
lokalne skupnosti.
54. člen
(izračunavanje in način plačevanja rezervacij)
(1) Obseg potrebnih rezerviranih sredstev za sanacijo se
določi z revidiranim rudarskim projektom, izdelanim na podlagi
s tem zakonom predpisane dokumentacije o zalogah in virih
mineralnih surovin, na podlagi katerega se širi pridobivalni
prostor in je odvisen od montan‑geoloških pogojev pridobival‑
nega prostora, obsega in tehnologije izkoriščanja ter trajanja
rudarske pravice za izkoriščanje.
(2) Za zagotovljena rezervirana sredstva za sanacijo se
v skladu s tem zakonom štejejo pri Eko skladu, Slovenskem
okoljskem javnem skladu, ustanovljenim v skladu z določbami
zakona, ki ureja varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: EKO
sklad) za namen sanacije vplačana in vezana denarna sred‑
stva, lahko pa tudi ustrezne garancije pooblaščene banke, ki
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pa morajo biti takšne, da so denarna sredstva lahko na voljo
takoj.
(3) Podrobnejša merila za izračunavanje višine potrebnih
rezerviranih sredstev za sanacijo, način in pogoji za odmero,
obračunavanje in plačevanje ter porabe teh sredstev, nadzora
nad plačevanjem in njihovo uporabo, predpiše vlada.
(4) V primeru stečaja ali likvidacije nosilca rudarske pra‑
vice za izkoriščanje se ne glede na predpise, ki urejajo ste‑
čaj, z dnem pričetka stečaja ali likvidacije do takrat zbrana
rezervirana sredstva za sanacijo izločijo iz stečajne oziroma
likvidacijske mase in postanejo last Republike Slovenije, ki jih
namensko porabi za sanacijo pridobivalnega prostora, ki ga
je do stečaja oziroma likvidacije izkoriščal nosilec rudarske
pravice za izkoriščanje.
(5) Koncesijska pogodba z nosilcem rudarske pravice
za izkoriščanje mora obvezno vsebovati določilo o prenosu
rezerviranih sredstev za sanacijo v last Republike Slovenije v
primeru iz prejšnjega odstavka.
8. Rudarski sklad in Eko sklad
55. člen
(Rudarski sklad)
(1) Za zbiranje, upravljanje in namensko uporabo dela
sredstev, pridobljenih iz nadomestil za raziskovanje mineralnih
surovin in rudarskih koncesnin, ki pripadejo Republiki Sloveniji,
se s tem zakonom ustanovi Rudarski sklad Republike Slovenije
kot proračunski sklad (v nadaljnjem besedilu: Rudarski sklad).
(2) Z Rudarskim skladom upravlja ministrstvo, pristojno
za rudarstvo.
(3) Sredstva, dobljena iz nadomestil za raziskovanje in
rudarskih koncesnin, ki pripadajo Republiki Sloveniji, se na‑
menjajo za:
1. izdelavo državne rudarske strategije,
2. vzpostavitev in vzdrževanje rudarske knjige,
3. izvajanje geološke dejavnosti, namenjene rudarstvu,
4. odpravo posledic izkoriščanja mineralnih surovin v pri‑
merih, ko povzročitelj ni znan oziroma, ko stroškov sanacije ni
možno naložiti nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje in
5. izdelavo študij in tehnične dokumentacije o temeljnih
ter strateških raziskavah za doseganje napredka v znanosti in
tehniki na področju rudarstva.
56. člen
(EKO sklad)
(1) Za zbiranje, upravljanje in namensko uporabo sred‑
stev, pridobljenih iz plačila rezervacij se s tem zakonom zadolži
EKO sklad.
(2) Sredstva, pridobljena iz plačila rezervacij se zbirajo
pri EKO skladu na posebnem podračunu, znotraj katerega
se odprejo še posebne postavke za posamezne pridobivalne
prostore.
(3) EKO sklad v skladu z aktom o njegovi ustanovitvi iz‑
vaja za namen izvrševanja določb prvega odstavka tega člena
predvsem naslednje naloge:
– upravlja sredstva v postavkah za posamezni pridobi‑
valni prostor;
– spremlja vplačila nosilcev rudarske pravice za izkori‑
ščanje;
– ohranja vrednost vloženih sredstev;
– vrača vplačila nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje
v skladu z izdanimi odločbami;
– druga opravila, povezana z izvajanjem navedenih na‑
log.
(4) Rezervirana sredstva za sanacijo, se lahko namenjajo
samo za sanacijo tistih pridobivalnih prostorov, za katera so
nosilci rudarske pravice za izkoriščanje zagotovili in vplačali
rezervirana sredstva. Rezervirana sredstva za sanacijo po‑
sledic rudarskih del se v delu, ki jih je za določeni pridobivalni
prostor plačeval nosilec rudarske pravice za izkoriščanje, lahko
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uporabijo samo za pokritje stroškov del, ki nastanejo v zvezi s
sanacijo okolja po opustitvi izkoriščanja na takšnem prostoru.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
rezervirana sredstva namenijo tudi za sanacijo drugih rudniških
prostorov, če s tem soglaša nosilec rudarske pravice za izkori‑
ščanje, ki je vplačeval takšna sredstva.
(6) Iz sredstev, pridobljenih iz plačila rezervacij, se finan‑
cira tudi delovanje EKO sklada za izvajanje nalog iz tretjega
odstavka tega člena. Višina takšnih sredstev se določi s pred‑
pisom iz tretjega odstavka 54. člena tega zakona.
(7) Za izdajanje odločb ter odmero višine vplačil in izplačil
po tem členu je pristojno ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

(3) O odvzemu rudarske pravice za izkoriščanje odloči
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo, ki se
jo prejšnjemu nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje vroči
osebno.
(4) Zoper odločbo o odvzemu rudarske pravice za izko‑
riščanje je dovoljena pritožba na vlado in sicer v osmih dneh
po njeni vročitvi.
(5) Odvzem rudarske pravice za izkoriščanje učinkuje od
dneva pravnomočnosti odločbe.
(6) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila izdana odločba o
odvzemu rudarske pravice, ne more ponovno kandidirati zanjo
v obdobju sedmih let po pravnomočnosti odločbe.

9. Prenehanje rudarske pravice za izkoriščanje

60. člen
(ugasnitev rudarske pravice za izkoriščanje)
(1) Rudarska pravica za izkoriščanje ugasne, če:
– je nad nosilcem rudarske pravice za izkoriščanje opra‑
vljen stečaj, nobena oseba pa v enem letu po pravnomočnosti
stečaja ne prevzame nepremičnin oziroma stvarnih pravic na
nepremičninah znotraj pridobivalnega prostora z namenom
izkoriščanja, ali
– nosilec rudarske pravice za izkoriščanje preneha ob‑
stajati oziroma umre in v primeru prenehanja nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje, ki je pravna oseba, ni pravnega nasle‑
dnika oziroma v primeru smrti nosilca rudarske pravice za izko‑
riščanje, ki je fizična oseba, ni dediča, ki bi izpolnjeval pogoje
za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje oziroma da dedič v
enem letu po smrti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje ne
vloži vloge za pridobitev soglasja za prenos rudarske pravice
za izkoriščanje.
(2) Z dnem ugasnitve rudarske pravice iz prejšnjega od‑
stavka začasno prevzame pravice in obveznosti nosilca rudar‑
ske pravice za izkoriščanje ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena izbere mini‑
strstvo, pristojno za rudarstvo, do konca obdobja, za katerega
je bila rudarska pravica za izkoriščanje podeljena, novega
nosilca rudarske pravice za izkoriščanje na podlagi javnega
poziva, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v
primeru izkoriščanja ogljikovodikov pa tudi v uradnem glasilu
Evropske unije in sicer najmanj 15 dni pred iztekom roka, do‑
ločenega za prijavo na poziv.
(4) Javni poziv mora vsebovati sestavine, kot so s tem
zakonom določene za javni razpis za izbor nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje, izbira novega nosilca rudarske pra‑
vice za izkoriščanje pa se izvede s smiselno uporabo določb
42. člena tega zakona.
(5) Po odločitvi o izboru novega nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje se izvede podpisovanje koncesijske pogodbe
na način in pod pogoji, določenimi s 44., 45. in 47. členom
tega zakona.

57. člen
(način prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med Republiko Slovenijo in nosilcem rudarske
pravice za izkoriščanje, vzpostavljeno s koncesijsko pogodbo,
preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe, ali
2. z odvzemom rudarske pravice za izkoriščanje, ali
3. z ugasnitvijo rudarske pravice za izkoriščanje.
58. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena in
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje koncesijske pogodbe in
druge medsebojne pravice in obveznosti ob njenem razdrtju,
se določijo v koncesijski pogodbi.
(3) O razdrtju koncesijske pogodbe odloči ministrstvo,
pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo, ki se jo prejšnjemu
nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje vroči osebno.
(4) Zoper odločbo o razdrtju koncesijske pogodbe je dovo‑
ljena pritožba na vlado in sicer v osmih dneh po njeni vročitvi.
(5) Koncesijska pogodba z razdrtjem preneha z dnem
pravnomočnosti odločbe, s katero se ugotovi, da rudarska
pravica za izkoriščanje zaradi razdrtja koncesijske pogodbe
preneha v celoti.
(6) Pravna ali fizična oseba, ki ji je bila izdana odločba o
razdrtju koncesijske pogodbe, ne more ponovno kandidirati za
pridobitev rudarske pravice v obdobju sedmih let po pravno‑
močnosti odločbe.
59. člen
(odvzem rudarske pravice za izkoriščanje)
(1) Nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje se lahko
odvzame rudarsko pravico za izkoriščanje:
1. če v enem letu po podpisu koncesijske pogodbe ne
začne z rudarskimi deli, ali
2. če več kot dve leti zapored ne plača odmerjene rudar‑
ske koncesnine, ali
3. če ne vzpostavi rezerviranih sredstev za sanacijo ali
več kot dve leti zapored ne plača odmerjene rezervacije, ali
4. če v dveh letih po začetku izkoriščanja ministrstvu,
pristojnem za rudarstvu, ne posreduje s tem zakonom predpi‑
sanih podatkov, ali
5. če izkorišča ali naroči izkoriščanje mineralnih surovin
izven odobrenega pridobivalnega prostora, ali
6. če izkorišča mineralne surovine tako, da bistveno ško‑
duje oziroma uničuje zavarovane vrste živali in rastlinja ali da
huje ogroža habitat, kulturno dediščino in vode ali onesnažuje
okolje, ali
7. če bi nadaljevanje izkoriščanja lahko povzročilo hujšo
naravno ali drugo nesrečo, ki je ni mogoče preprečiti na dru‑
gačen način.
(2) Razlogi in pogoji za odvzem rudarske pravice za izko‑
riščanje in druge medsebojne pravice in obveznosti ob njenem
odvzemu, se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.

V. del – OMEJITVE ZARADI ZAGOTOVITVE IZVAJANJA
RUDARSKE PRAVICE ZA IZKORIŠČANJE
1. Opredelitev omejitev
61. člen
(vrste omejitev)
(1) Zaradi zagotovitve izvajanja rudarske pravice za izko‑
riščanje po tem zakonu je lastnik ali uporabnik zemljišča na ali
pod katerim se nahaja mineralna surovina, ki je v skladu z do‑
ločbami 12. člena tega zakona v javnem interesu, dolžan trpeti
omejitve svojih pravic, skladno z določbami tega zakona.
(2) Zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka se lahko:
– določeno zemljišče, v katerem se nahajajo za Republiko
Slovenijo strateške mineralne surovine, ki so v skladu s tem
zakonom v javnem interesu, pod pogoji in po postopku, ki ga
določa ta zakon, razglasi za rudarski prostor v javno korist in
– lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču, ki leži v
pridobivalnem prostoru, razglašenem za rudarski prostor v javno
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korist, odvzame ali omeji na način in po postopku, ki ga določajo
predpisi, ki urejajo razlastitev in omejitev lastninske pravice.
2. Razglasitev rudarskega prostora v javno korist
62. člen
(možnost razglasitve rudarskega prostora v javno korist)
(1) Razglasitev določenega pridobivalnega prostora za
rudarski prostor v javno korist se izvede z uredbo vlade.
(2) Vlada izda uredbo o razglasitvi določenega območja
za rudarski prostor v javno korist na predlog ministra, pristoj‑
nega za rudarstvo.
(3) Minister, pristojen za rudarstvo, predlaga vladi izdajo
uredbe o razglasitvi določenega območja za rudarski prostor v
javno korist, če je v skladu s 1. točko drugega odstavka 34. čle‑
na tega zakona izpolnjen pogoj za uvedbo postopka za izdajo
rudarskega koncesijskega akta po uradni dolžnosti, iz potrdila,
ki ga je izdala samoupravna lokalna skupnost pa izhaja, da
raba zemljišča ni v skladu z njenimi prostorskimi akti.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka minister,
pristojen za rudarstvo, ne more predlagati vladi izdajo uredbe
o razglasitvi določenega območja za rudarski prostor v javno
korist, če leži takšno zemljišče na območju, ki ga ureja akt o
zavarovanju, s katerim so izrecno prepovedani vsi posegi v
prostor, povezani z opravljanjem dejavnosti raziskovanja in
izkoriščanja mineralnih surovin.
(5) Predlogu iz tretjega odstavka tega člena mora biti
priložena dokumentacija s strokovno utemeljenimi dokazili,
na podlagi katerih lahko vlada oceni utemeljenost razglasitve
rudarskega prostora v javno korist (v nadaljnjem besedilu:
strokovne podlage).
63. člen
(strokovne podlage za razglasitev rudarskega prostora
v javno korist)
(1) Z izdelavo strokovnih podlag se začne s sklepom
ministra, pristojnega za rudarstvo.
(2) Za izdelavo strokovnih podlag poskrbi ministrstvo,
pristojno za rudarstvo, ki pa lahko določene njene sestavine
poveri za takšne sestavine strokovno usposobljenim pravnim
ali fizičnim osebam.
(3) Ob izdelavi strokovnih podlag se mora zagotoviti so‑
delovanje ministrstev, pristojnih za področje urejanja prostora,
varstva okolja, ohranjanja narave, varstva voda, varstvo kultur‑
ne dediščine in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(4) Strokovne podlage morajo biti sestavljene iz pisnega
in grafičnega dela. S pisnim delom se mora dokazati uteme‑
ljenost razglasitve določenega območja za rudarski prostor v
javno korist, z grafičnim delom pa se mora prikazati območje,
ki naj bi se razglasilo za rudarski prostor v javno korist.
(5) Ko so strokovne podlage izdelane, jih minister, pristo‑
jen za rudarstvo, javno razgrne kot osnutek z obvestilom, ki
ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih
straneh ministrstva, pristojnega za rudarstvo. S tem obvestilom
posebej seznani samoupravne lokalne skupnosti, na katerih
območju naj bi se razglasil rudarski prostor v javno korist ter
povabi k sodelovanju javnost.
(6) Zainteresirane osebe lahko v roku, ki ga določa ob‑
vestilo iz prejšnjega odstavka, posredujejo ministrstvu, pristoj‑
nemu za rudarstvo, pisne predloge, mnenja in pobude, ki se
nanašajo na vprašanja nameravane razglasitve rudarskega
prostora v javno korist.
(7) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, mora zainteresira‑
nim osebam na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v dokumen‑
te, na podlagi katerih je bil izdelan osnutek strokovnih podlag.
64. člen
(razglasitev rudarskega prostora v javno korist)
(1) Uredba o razglasitvi določenega območja za rudarski
prostor v javno korist se lahko izda za določen čas, ki se ga
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določi v odvisnosti od količine in vrste mineralne surovine, ki je
v javnem interesu, njenega strateškega pomena za Republiko
Slovenijo in pričakovanega začetka izkoriščanja, praviloma
za obdobje desetih let, zaradi posebej utemeljenih razlogov
pa lahko tudi za daljše obdobje, ki pa ne more biti daljše od
tridesetih let.
(2) Uredba vlade o razglasitvi rudarskega prostora v javno
korist obsega:
1. identifikacijo mineralne surovine,
2. vrednote, ki utemeljujejo razglasitev rudarskega pro‑
stora v javno korist,
3. opis meje rudarskega prostora v javno korist z navedbo
parcelnih številk in katastrske občine zemljišča tako natančno,
da jo je mogoče prenesti v zemljiški kataster,
4. čas njene veljavnosti in
5. opis aktivnosti, ki se jih mora izvesti po njeni uveljavi‑
tvi z namenom čimprejšnjega začetka izkoriščanja mineralne
surovine.
(3) Če se v postopku izdelave strokovnih podlag ugotovi,
da bi rudarski prostor v javno korist predstavljal neskladnost z
določenim dokumentom urejanja prostora, se mora z uredbo iz
prejšnjega odstavka določiti tudi:
– izravnalne ukrepe, s katerimi se nadomesti ali omili
zaradi rudarskega prostora onemogočena s prostorskim aktom
opredeljena raba prostora in ki se jih mora izvesti pred začet‑
kom izkoriščanja mineralne surovine,
– pogoje za izvedbo izravnalnih ukrepov, ki morajo biti
izpolnjeni pred začetkom izkoriščanja mineralne surovine in
– nosilca izvedbe izravnalnih ukrepov.
(4) Uredba vlade o razglasitvi rudarskega prostora v javno
korist se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, grafični
del strokovnih podlag, na podlagi katerega se izda uredba, pa
se objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za rudar‑
stvo, tako, da je dostopen javnosti.
65. člen
(posledice razglasitve rudarskega prostora v javno korist)
(1) Na podlagi uredbe vlade o razglasitvi rudarskega pro‑
stora v javno korist se pravni status območja, ki ga opredeljuje
uredba kot rudarski prostor v javno korist, zaznamuje v zemlji‑
ški knjigi kot zaznamba varovane mineralne surovine.
(2) Zahtevo za vpis zaznambe iz prejšnjega odstavka v
zemljiško knjigo pošlje na pristojno sodišče minister, pristojen
za rudarstvo, vpis pa se nato opravi po uradni dolžnosti.
(3) Republika Slovenija je predkupni upravičenec pri na‑
kupu zemljišč, ki ležijo v območju rudarskega prostora v javno
korist. Republika Slovenija je dolžna na zahtevo fizične ali
pravne osebe, ki ima v lasti nepremičnino v območju rudarske‑
ga prostoru v javno korist, odkupiti nepremičnino, ki je zaradi
omejitev in prepovedi ni več mogoče rabiti za dejavnost, kot
se je rabila pred sprejetjem uredbe ali pa se lahko rabi le v
neznatni meri.
(4) Lastnik lahko uveljavlja pravico iz prejšnjega odstavka
v postopku, ki ga za odvzem lastninske pravice določajo pred‑
pisi, ki urejajo omejitve oziroma odvzem lastninske pravice v
javno korist.
(5) Če se v območju rudarskega prostora v javno korist
nahajajo stavbe in drugi objekti, je dopustno na njih izvajati
dela, ki jih predpisi, ki urejajo graditev objektov, opredeljujejo
kot redna in investicijska vzdrževalna ter vzdrževalna dela v
javno korist, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje ter
rekonstrukcije.
(6) V primeru nove gradnje, prizidave, nadzidave ali spre‑
membe namembnosti objekta, ki se naj bi izvedla v območju
rudarskega prostora v javno korist in za katero je predpisano
gradbeno dovoljenje, mora investitor pred izdajo gradbenega
dovoljenja pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za rudar‑
stvo. Soglasje ministrstva, pristojnega za rudarstvo, je potrebno
tudi pred začetkom gradnje objektov, za katera je s predpisi, ki
urejajo graditev objektov, določeno, da se jih lahko gradi brez
gradbenega dovoljenja.
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(7) Za območja, ki jih določa uredba o razglasitvi rudar‑
skega prostora v javno korist, je mogoče sprejemati nove pro‑
storske akte oziroma jih spreminjati in dopolnjevati samo, če se
k sklepu o začetku njihove izdelave pridobi soglasje ministra,
pristojnega za rudarstvo, s katerim se določijo tudi pogoji, ki se
jih mora v postopku priprave prostorskega akta upoštevati.
66. člen
(prenehanja in spremembe rudarskega prostora
v javno korist)
(1) Če se v času veljavnosti uredbe o razglasitvi rudarske‑
ga prostora v javno korist ne začne z izkoriščanjem mineralnih
surovin na območju, ki ga opredeljuje uredba, preneha veljati
uredba po preteku časa, določenega z njo.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko ured‑
ba o razglasitvi rudarskega prostora v javno korist preneha
pred potekom časa, določenega z njo, če se za območje, ki
ga opredeljuje uredba, v soglasju z ministrstvom, pristojnim
za rudarstvo, sprejme takšen prostorski akt, zaradi katerega
bi bilo izkoriščanje mineralne surovine v takšnem delu trajno
onemogočeno.
(3) Uredba o razglasitvi rudarskega prostora v javno korist
se lahko spremeni, če se za del območja, ki ga opredeljuje
takšen akt, sprejme takšen prostorski akt, zaradi katerega
bi bilo izkoriščanje mineralne surovine v takšnem delu trajno
onemogočeno.
3. Možnosti omejitev ali odvzema lastninske pravice
67. člen
(izvedba omejitev in odvzema)
(1) Omejitev ali odvzem lastninske pravice na nepre‑
mičninah, ki ležijo v območju, ki je v skladu s tem zakonom
razglašeno za rudarski prostor v javno korist, se izvede v korist
Republike Slovenije kot razlastitvenega upravičenca.
(2) Lastninska ali druga stvarna pravica na zemljišču iz
prejšnjega odstavka se lahko v korist razlastitvenega upravi‑
čenca tudi omeji z ustanovitvijo služnosti prehoda, prevoza ali
rudniške gradnje, lahko pa se tudi začasno omeji v korist raz‑
lastitvenega upravičenca, če je to potrebno zaradi izkoriščanja
mineralne surovine.
(3) Postopek omejitve oziroma odvzema lastninske pra‑
vice se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo omejitve oziroma
odvzem lastninske pravice v javno korist.
68. člen
(razveljavitev odločbe o omejitvi lastninske pravice
oziroma razlastitvi)
Če razlaščenec ugotovi, da se v dveh letih po pravnomoč‑
nosti odločbe o omejitvi lastninske pravice oziroma razlastitvi
njegove nepremičnine ni začelo z izkoriščanjem mineralnih
surovin, ima pravico od pristojnega razlastitvenega organa
zahtevati razveljavitev odločbe o omejitvi lastninske pravice
oziroma razlastitvi in vrnitev nepremičnin v stanju, kot so bile
pred začetkom postopka.
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(3) Če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ne izpol‑
njuje s tem zakonom predpisanih pogojev za izvajalca rudar‑
skih del, mora pred začetkom izvajanja rudarskih del skleniti
pisno pogodbo za izvajanje rudarskih del s pravno ali fizično
osebo, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za iz‑
vajalca rudarskih del.
(4) Z izkoriščanjem mineralnih surovin ter izvajanjem del,
ki se po tem zakonu štejejo za zahtevna rudarska dela, se lah‑
ko začne samo na podlagi poprej izdelanega in revidiranega
rudarskega projekta za izvedbo, ki ga mora pred začetkom del
v obliki izjave, da se strinja z njegovimi tehničnimi rešitvami
potrditi oseba, ki jo za to pooblasti nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje (potrjeni rudarski projekt).
(5) Oseba iz prejšnjega odstavka je lahko oseba, ki izpol‑
njuje s tem zakonom predpisane pogoje za tehnično vodenje
rudarskih del.
70. člen
(tehnični vodja rudarskih del)
(1) Tehnični vodja rudarskih del, ki vodi izvajanje podze‑
mnih rudarskih del, je lahko:
– oseba z univerzitetno izobrazbo, dvema letoma delovnih
izkušenj s področja izvajanja rudarskih del in opravljenim stro‑
kovnim izpitom za tehničnega vodjo rudarskih del, ali
– oseba z visoko strokovno izobrazbo, tremi leti ustreznih
delovnih izkušenj in opravljenim strokovnim izpitom za tehnič‑
nega vodjo rudarskih del, ali
– oseba z višjo strokovno izobrazbo, štirimi leti delovnih
izkušenj s področja izvajanja rudarskih del in opravljenim stro‑
kovnim izpitom za tehničnega vodjo rudarskih del.
(2) Tehnični vodja rudarskih del, ki vodi izvajanje površin‑
skih rudarskih del je lahko poleg osebe, ki izpolnjuje pogoje iz
prejšnjega odstavka, tudi oseba s srednjo strokovno izobrazbo,
desetimi leti delovnih izkušenj s področja izvajanja rudarskih
del in opravljenim strokovnim izpitom za tehničnega vodjo
rudarskih del.
(3) Vodja posameznih rudarskih del pri podzemnih in
površinskih rudarskih delih je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje
iz prejšnjega odstavka.
(4) Za vodenje površinskih rudarskih del zadostuje le ena
oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za teh‑
nično vodenje rudarskih del, za vodenje podzemnih rudarskih
del pa mora biti za vsako odkopno polje oziroma revir zagoto‑
vljena po ena oseba, ki izpolnjujejo s tem zakonom predpisane
pogoje za tehnično vodenje rudarskih del, pri čemer pa mora
nosilec rudarske pravice za izkoriščanje izmed njih določiti
glavnega tehničnega vodjo rudarskih del.
(5) Tehnični vodja rudarskih del lahko vodi rudarska dela
tudi na dveh ali več pridobivalnih prostorih, če je zagotovlje‑
na njegova prisotnost na delovišču vsaj enkrat tedensko in
pod pogojem, da opravljeno število njegovih ur ne presega s
predpisi, s katerimi se urejajo delovna razmerja, maksimalno
dovoljenega števila ur.
71. člen
(zahtevna rudarska dela)

VI. del – RUDARJENJE
1. Temeljne določbe
69. člen
(obveznosti pred začetkom izkoriščanja mineralnih surovin)
(1) Z izkoriščanjem mineralnih surovin se lahko začne
šele po začetku veljavnosti koncesijske pogodbe.
(2) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora pet‑
najst dni pred začetkom rudarskih del prijaviti pristojni rudarski
inšpekciji pričetek del ter v prijavi navesti številko in datum
sklenitve koncesijske pogodbe, na podlagi katere je pridobil
rudarsko pravico za izkoriščanje in osebo, ki bo opravljala posle
tehničnega vodje rudarskih del.

(1) Zahtevna rudarska dela se razvrščajo na:
1. izvajanje zahtevnih temeljnih rudarskih del, kot so:
– odpiranje in pričetek pridobivanja mineralne surovine iz
odkopnih polj, revirjev ali delov nahajališč,
– odpiranje in pričetek pridobivanja mineralnih surovin v
varnostnih stebrih,
– uvajanje novih odkopnih metod pri izkoriščanju,
– vse vrste razstreljevalnih del,
– vrtanje vrtin globine 300 m in več,
– vsa dela, ki so v zvezi z vbrizgavanjem in shranjevanjem
zemeljskih plinov v geološke strukture,
– dela, ki so v zvezi s kategoriziranjem rudniških prostorov
glede na preteče nevarnosti,
– zapiranje rudnikov in odprava posledic izkoriščanja in
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– rekonstrukcija rudniških prostorov po končanem izko‑
riščanju;
2. izvajanje zahtevnih drugih rudarskih del, kot so:
– gradnja objektov, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, štejejo za zahtevne objekte,
– gradnja objektov, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred ionizirajočim sevanjem, štejejo za jedrski objekt,
– gradnja jaškov in ostalih objektov, ki povezujejo obzorja
oziroma jamo s površino,
– gradnja glavnih skladišč razstrelilnih sredstev ter glavnih
skladišč tekočih goriv in maziv,
– gradnja glavnih črpališč, vodnih vrat, jezov in baraž,
– montaža glavnih postrojev in naprav, ki imajo značaj
trajnih objektov in so v neposredni tehnološki zvezi z izkori‑
ščanjem in
– gradnja ostalih glavnih objektov in naprav, ki imajo
značaj trajnih objektov in so v neposredni tehnološki zvezi z
izkoriščanjem.
(2) Minister, pristojen za rudarstvo, podrobneje opredeli in
razvrsti dela, objekte in postroje oziroma naprave iz prejšnjega
odstavka, katerih izvedba se glede na nevarnost za življenje
in zdravje ljudi, za promet, sosednje objekte ali okolje šteje za
zahtevna rudarska dela.
2. Pogoji za rudarjenje
72. člen
(način rudarjenja in predpisana dokumentacija)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora pred
začetkom izvajanja rudarskih del razpolagati z načrtom rudni‑
škega prostora in ga predati izvajalcu rudarskih del ter imeti na
delovišču rudarske projekte, na podlagi katerih izvaja rudarska
dela in drugo dokumentacijo, predpisano s tem zakonom. Načrt
rudniškega prostora mora biti, skladno z napredovanjem rudar‑
skih del, dopolnjen najmanj enkrat letno.
(2) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora ob
izvajanju rudarskih del poskrbeti za geološko dokumentacijo,
ki se izdeluje kot geološke raziskave za ugotavljanje geološke
zgradbe, odkrivanje nahajališč, določanje zalog ali virov, ugo‑
tavljanje fizikalno‑mehanskih in drugih geoloških parametrov
kamnin, ugotavljanje geoloških pogojev za pridobivanje mine‑
ralnih surovin in izgradnjo površinskih in podzemskih objektov
in ugotavljanje geoloških pogojev za vbrizgavanje in shranje‑
vanje zemeljskih plinov.
(3) Za pravilno izvajanje rudarskih del in racionalno izkori‑
ščanje mineralnih surovin ter zagotavljanje varnega dela in za
preprečitev materialne škode, mora izvajalec rudarskih del na
podlagi meritev izdelati rudarske načrte in karte, iz katerih je
razvidno stanje rudarskih del, njihov medsebojni položaj, kakor
tudi položaj glede na stara rudarska dela, objekte in vodotoke
na površini (v nadaljnjem besedilu: načrti rudarskih merjenj).
Načrte rudarskih merjenj lahko izdeluje oseba, ki izpolnjuje s
tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega rudarskega
projektanta. Kopije načrtov rudarskih merjenj mora izvajalec
rudarskih del dostaviti ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo,
na njegovo zahtevo.
(4) Znotraj rudniškega prostora lahko opravlja naloge s
področja rudarskega merjenja, vodenja merske dokumentacije,
izdelave rudarskih kart in načrtov samo oseba, ki izpolnjuje s
tem zakonom predpisane pogoje za tehničnega vodjo rudarskih
del in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja rudarskih
merjenj.
(5) Rudarska dela je treba izvajati tako, da z upošteva‑
njem zadnjega stanja rudarske tehnike, ki temelji na priznanih
izsledkih znanosti, spoznanj in izkušenj s področja rudarstva,
ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov, v največji možni
meri izostanejo škodljivi vplivi na okolje.
(6) Rudarska dela v rudniških prostorih, koder obstoji
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za promet, sosednje
objekte ali okolje, sme izvajalec rudarskih del začeti izvajati le
na podlagi potrjenega rudarskega projekta za izvedbo takšnih
rudarskih del.

Št.

61 / 26. 7. 2010 /

Stran

9229

(7) Pri izvajanju del iz prejšnjega odstavka mora izvajalec
rudarskih del upoštevati predpise, ki urejajo tehnične normative
v rudarstvu (v nadaljevanju: tehnični predpisi), predpise, ki ure‑
jajo zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstvo okolja
in druge predpise, če ni s tem zakonom in s predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, določeno drugače.
(8) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora ministr‑
stvu, pristojnem za rudarstvo, predložiti program izkoriščanja
mineralnih surovin, izdelan v skladu s koncesijsko pogodbo
ter najpozneje do konca januarja tekočega leta sporočiti letno
načrtovan izkop mineralne surovine.
(9) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora za‑
gotoviti izdelavo dokumentacije o zalogah in virih mineralnih
surovin, ki jih izkorišča.
(10) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje, ki sam
izvaja rudarska dela, ali njegov izvajalec, mora spremljati in
nadzorovati geološke in druge geofizikalne pojave, ravni hrupa
in druge vplive na okolje, ki nastanejo zaradi izvajanja rudarskih
del in zagotavljati monitoring o vplivih svoje dejavnosti na okolje
in o njem voditi dokumentacijo o vplivih na okolje.
(11) Izvajalec rudarskih del mora vsak rudniški prostor ali
delovišče, kjer se izvajajo rudarska dela, kategorizirati glede
na obstoječe nevarnosti in določiti stopnje nevarnosti zaradi
škodljivih pojavov plina, vode in drugih nevarnih lastnosti in na
tej podlagi izdelati dokumentacijo v obliki revidiranega rudar‑
skega projekta.
73. člen
(tehnični predpisi in zagotavljanje zdravega
in varnega dela v rudarstvu)
(1) Minister, pristojen za rudarstvo, izda za izvajanje teh‑
ničnih in varstvenih ukrepov pri izvajanju rudarskih del nasle‑
dnje tehnične predpise:
1. za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih su‑
rovin na površinskih kopih in pod zemljo,
2. za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih su‑
rovin z globinskim vrtanjem,
3. za električne naprave in instalacije v rudnikih s površin‑
skim in podzemnim pridobivanjem mineralnih surovin,
4. za dela na površini in pod zemljo, ki so povezana z
raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin,
5. za dela pri bogatenju mineralnih surovin,
6. za dela pri skladiščenju in izrabi sekundarnih ali trenu‑
tno odpadnih surovin v rudarstvu in
7. druge tehnične prepise in predpise o varnosti in zdravju
pri delu v rudarstvu.
(2) Če se pri izvajanju rudarskih del iz prejšnjega odstav‑
ka pokažejo določene posebnosti, ki jih ne urejajo ali jih ne ure‑
jajo v celoti tehnični predpisi iz prejšnjega odstavka, se lahko
takšne posebnosti uredijo s splošnim aktom izvajalca rudarskih
del, ki pa ne sme biti v nasprotju s tehničnimi predpisi.
74. člen
(tehnično soglasje)
(1) Tehnično soglasje je pozitivna tehnična presoja o
izpolnjevanju in uporabnosti postrojev za izvajanje rudarskih
del in odkopnih metod.
(2) Tehnično soglasje se lahko izda za postroje za izva‑
janje rudarskih del in za odkopne metode, ki niso urejene s
tehničnim predpisom iz prejšnjega člena ali za katere odbor
izvedencev rudarske stroke, ki ga imenuje minister, pristojen
za rudarstvo, na podlagi strokovnih spoznanj meni, da zanje
tehnični predpis v doglednem času še ne more biti izdan, lahko
pa tudi za postroje za izvajanje rudarskih del in za odkopne
metode, ki pomembno odstopajo od tehničnih predpisov.
(3) Na zahtevo proizvajalca, uvoznika ali projektanta po‑
stroja za izvajanje rudarskih del, ali odkopne metode in na pre‑
dlog odbora izvedencev rudarske stroke izda tehnično soglasje
minister, pristojen za rudarstvo.
(4) Minister, pristojen za rudarstvo, določi pogoje in posto‑
pek za izdajo tehničnega soglasja.
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(5) Odbor izvedencev rudarske stroke opravlja naloge
v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme minister, pristojen za
rudarstvo.
(6) Stroški izdaje tehničnega soglasja, ki nastanejo zaradi
dela odbora izvedencev rudarske stroke, bremenijo vlagatelja
zahteve.
(7) Za pravilno izvajanje izdanega rudarskega tehničnega
soglasja je odgovoren tehnični vodja rudarskih del.
75. člen
(zagotavljanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu)
(1) Vsak izvajalec rudarskih del mora zagotoviti izvajanje
in nadzorstvo nad izvajanjem tehničnih predpisov in predpisov
s področja varnosti in zdravja pri delu, v primeru rudarskih del,
namenjenih izkoriščanju radioaktivnih oziroma jedrskih mine‑
ralnih surovin pa tudi s področja varstva pred ionizirajočimi
sevanji.
(2) Izvajalec rudarskih del, ki izvaja podzemna rudarska
dela, mora organizirati službo za varnost pri delu ter zagotoviti,
da naloge zdravstvenih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem
pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik.
(3) Vodja službe za varnost in zdravje pri delu iz drugega
odstavka tega člena je lahko le oseba z univerzitetno izobraz‑
bo rudarske, geotehnološke ali vrsti podzemnih del ustrezne
smeri, vodja službe za varnost pri delu pri podzemnem izkori‑
ščanju mineralnih surovin pa je lahko le oseba z univerzitetno
izobrazbo rudarske smeri. Vodja službe za varnost in zdravje
pri delu mora izpolnjevati pogoje, določene s tem zakonom za
tehničnega vodjo rudarskih del ter imeti opravljen strokovni izpit
iz varnosti in zdravja pri delu, osebe, ki pri izvajanju rudarskih
del iz tega odstavka opravljajo strokovne naloge s področja
varnosti in zdravja pri delu, pa morajo izpolnjevati pogoje, ki se
določijo s splošnim aktom izvajalca rudarskih del o varnosti in
zdravju pri delu, sprejetim v skladu s predpisi, ki urejajo varnost
in zdravje pri delu.
(4) Strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri
delu, ki se opravljajo pri površinskem izvajanju rudarskih del
lahko poleg osebe, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zako‑
nom za tehničnega vodjo rudarskih del, opravlja tudi oseba,
ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje
pri delu.
(5) Vsak izvajalec rudarskih del mora pred pričetkom del
izdelati in sprejeti splošni akt o varnosti in zdravju pri delu, s
katerim ureja področje varnosti in zdravja pri delu, zlasti kar
zadeva ocenjevanje tveganj za nastanek poškodb in zdra‑
vstvenih okvar delavcev ter določitev načinov in ukrepov za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in sprejeti splošni akt
o varnosti in zdravju pri delu. Splošni akt o varnosti in zdravju
pri delu mora izvajalec rudarskih del dopolnjevati ob vsaki
spremembi ravni tveganja.
(6) Podrobnejšo vsebino in način izdelave splošnega akta
o varnosti in zdravju pri delu iz prejšnjega odstavka predpiše
minister, pristojen za rudarstvo, v soglasju z ministrom, pristoj‑
nim za varnost in zdravje pri delu in ministrom, pristojnim za
varstvo pred ionizirajočimi sevanji.
76. člen
(reševalna služba, obveščanje in vodenje akcije reševanja)
(1) Izvajalec rudarskih del, ki izvaja podzemeljska rudar‑
ska dela ali dela v ognje in eksplozijsko nevarnih obratih ali
dela, pri katerih lahko nastanejo strupeni plini, pare ali nevar‑
nosti vdorov plina, vode in mulja, mora organizirati reševalno
službo. Več izvajalcev rudarskih del lahko organizira skupno
reševalno službo. Površinski kopi morajo organizirati reševal‑
no službo v primeru, če je narava njihovega dela takšna, da
ni mogoče uspešno izvajati reševanja s civilnimi reševalnimi
službami.
(2) Vsak delavec mora takoj obvestiti nadrejenega o vsa‑
kem pojavu nevarnosti, še posebej o pojavih eksplozivnih,
zadušljivih, strupenih plinov, vdorih vode, mulja, blata, hribin‑
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skih udarih in plazovih, nastalih previsih, nestabilnih brežinah,
zatajenih razstrelnih sredstvih in o drugih nastalih nevarnostih,
ki lahko ogrozijo zaposlene, objekte in naprave.
(3) O vseh nevarnih pojavih iz prejšnjega odstavka tega
člena, mora odgovorna oseba izvajalca rudarskih del takoj
obvestiti pristojno rudarsko inšpekcijo.
(4) V primeru pojava nevarnosti, in ko je ogrožena varnost
zaposlenih, objektov in naprav pri izvajanju rudarskih del, vodi
akcijo reševanja odgovorna oseba, določena s splošnim aktom
izvajalca rudarskih del.
(5) Rudarska inšpekcija lahko odredi za vodenje akcije
reševanja drugo odgovorno osebo ali prevzame vodenje ak‑
cije sama, če ugotovi, da vodenje akcije ni dovolj strokovno in
učinkovito.
(6) Izvajanje opravil in način organiziranja in delovanja
reševalne službe predpiše minister, pristojen za rudarstvo.
77. člen
(več izvajalcev rudarskih del)
(1) Kadar v istem rudniku izvajata delo dva ali več izvajal‑
cev rudarskih del, mora nosilec rudarske pravice za izkorišča‑
nje zagotoviti usklajevanje izvajanja vseh ukrepov, ki so pove‑
zani z varnostjo in zdravjem delavcev ter je odgovoren za varen
potek vseh rudarskih del. Navedeno ne odvezuje posameznih
izvajalcev odgovornosti za izvajanje vseh ukrepov, povezanih
z varnostjo in zdravjem njihovih delavcev.
(2) Za varno izvajanje del sklenejo v primeru iz prejšnjega
odstavka nosilec rudarske pravice za izkoriščanje in izvajalci
rudarskih del pisni sporazum, v katerem določijo skupne ukre‑
pe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
78. člen
(tehnično vodenje in nadzor)
(1) Tehnični vodja rudarskih del mora pri izvajanju rudar‑
skih del zagotavljati tehnično vodenje del po rudarski tehnični
dokumentaciji in tehničnih predpisih ter predpisih, ki urejajo
varnost in zdravje pri delu, pri gradnjah rudniških objektov,
montaži postrojev ter rudarskih delih, ki se izvajajo na podlagi
gradbene tehnične dokumentacije, pa mora poleg tehničnega
vodenja zagotavljati tudi nadzor po predpisih, ki urejajo graditev
objektov.
(2) Pri površinskem izvajanju rudarskih del se zagotavlja
tehnično vodenje tako, da daje tehnični vodja rudarskih del
sprotna navodila vodjem posameznih rudarskih del in nadzo‑
ruje njihovo delo, pri podzemnem izvajanju rudarskih del pa
se tehnično vodenje zagotavlja tako, da glavni tehnični vodja
rudarskih del koordinira delo tehničnih vodij rudarskih del in
jim daje po potrebi tudi ustrezna navodila in nadzoruje njihovo
vodenje rudarskih del, posamezni tehnični vodje rudarskih del
pa dajejo na tej podlagi sprotna navodila vodjem posameznih
rudarskih del in nadzorujejo njihovo delo. Glede na obseg in
zahtevnost del, ki so načrtovana v rudarskem projektu, lahko
tehnični vodja rudarskih del v soglasju z izvajalcem rudarskih
del zagotovi tudi tehnično vodenje posameznih del z imenova‑
njem drugih pooblaščenih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo
posameznih rudarskih del.
(3) Tehnični vodja rudarskih del mora pri vodenju ali nadzi‑
ranju zagotoviti, da se delovne priprave in naprave uporabljajo
in vzdržujejo v skladu s predpisi.
(4) Izvajalec rudarskih del mora omogočiti projektantski
nadzor nad izvajanjem rudarskih del po potrjenem rudarskem
projektu za izvedbo v skladu z režimom projektantskega nad‑
zora, ki ga je v projektu predpisal odgovorni rudarski projek‑
tant. Projektantski nadzor lahko izvaja oseba, ki v skladu s
tem zakonom izpolnjuje pogoje za odgovornega rudarskega
projektanta.
(5) Tehnično vodenje in izvajanje nadzora po tem členu
mora biti določeno v splošnem aktu izvajalca rudarskih del o
varnosti in zdravju pri delu, sprejetim v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo in zdravje pri delu.
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79. člen
(knjiga rudarskega nadzora)
Vsak tehnični vodja rudarskih del mora voditi knjigo rudar‑
skega nadzora. V knjigo rudarskega nadzora se vnašajo:
1. ukrepi rudarskega inšpektorja, izdani na kraju sa‑
mem,
2. odločbe, ki jih izdaja rudarski inšpektor,
3. ukrepi pooblaščenih oseb izvajalca rudarskih del, ki se
nanašajo na varnost in zdravje pri delu in
4. službeni nalogi pooblaščenih oseb izvajalca rudarskih
del.
80. člen
(pooblastila tehničnega vodenja in nadzora)
(1) Tehnično vodenje in nadzor iz 78. člena tega zakona
zajema vsa pooblastila, ki so določena s tehničnimi predpisi in
predpisi o varnosti in zdravju pri delu in jih odgovorna oseba
izvajalca rudarskih del uporablja za tehnično pravilno in varno
izvajanje del po potrjenih rudarskih projektih za izvedbo znotraj
rudniškega prostora. Tehnično nadzorstvo znotraj rudniškega
prostora in pri izvajanju rudarskih del, ki niso v neposredni
povezavi z izkoriščanjem mineralnih surovin pa zajema le poo‑
blastila za tehnično pravilno izvajanje del po potrjenih rudarskih
projektih za izvedbo.
(2) Pred začetkom izvajanja posameznih del mora vodja
takšnih del opraviti pregled potrjenega projekta za izvedbo
rudarskih del in opozoriti glavnega tehničnega vodjo rudarskih
del na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter predlagati
njihovo odpravo.
(3) Če vodja del ob izvajanju rudarskih del na podlagi po‑
trjenega rudarskega projekta za izvedbo ugotovi, da obstajajo
v njem takšne napake, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena
varnost, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali
okolje, mora o tem brez odlašanja seznaniti glavnega tehnič‑
nega vodjo rudarskih del in do dokončne njegove odločitve
ustaviti dela.
81. člen
(odmik od potrjenega rudarskega projekta za izvedbo)
(1) Če vodja posameznih rudarskih del ob izvajanju teh
del ugotovi, da zaradi geoloških ali tehnoloških razmer, dru‑
gačne lege mineralne surovine, kot je bila predvidevana ob
izdelavi rudarskega projekta za izvedbo in drugih razlogov, kot
so nepredviden obstoj ali vdor vode, plina in zemljin, slabša
nosilnost geoloških struktur od predvidevane, najdba druge
vrste mineralne surovine in podobno, potrjeni rudarski projekt
za izvedbo ne zadošča oziroma da na njegovi podlagi ne bo
mogoče izvesti načrtovanih rudarskih del, se lahko v soglasju
z glavnim tehničnim vodjem rudarskih del in projektantom, ki
je izdelal takšen projekt, posamezni tehnični načrti ustrezno
spremenijo ali dopolnijo, vendar samo, če se zaradi takšnega
odmika od rudarskega projekta za izvedbo ne poslabšajo po‑
goji iz varstva pri delu.
(2) Tehnične načrte iz prejšnjega odstavka lahko izdela
tehnični vodja rudarskih del ali po njegovem naročilu vodja
posameznih rudarskih del sam, če s tem soglaša projektant.
(3) Z izvajanjem del na podlagi odmika rudarskega projek‑
ta za izvedbo se lahko začne po pridobljenem pisnem soglasju
službe za varnost pri delu in projektanta, ki ga je izdelal, lahko
pa tudi drugega projektanta, če projektant, ki ga je izdelal, ne
obstoji več. V soglasju se ugotovi, da se niso poslabšali pogoji
varstva pri delu, ki so določeni v rudarskem projektu za izvedbo.
Če se takšno soglasje ne pridobi, se mora pred nadaljevanjem
del izdelati nov rudarski projekt za izvedbo in ga pred začetkom
del revidirati in v primeru zahtevnih rudarskih del tudi potrditi v
skladu s četrtim odstavkom 69. člena tega zakona.
(4) Za izkoriščanje nafte, zemeljskih plinov ter mineralnih,
termalnih in radioaktivnih voda sme izvajalec rudarskih del,
zaradi geoloških razmer in oblike terena, brez soglasja rudar‑
skega projektanta spremeniti mesta vrtin, ki so predvidena
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v potrjenem rudarskem projektu za izvedbo, če se s tem ne
posega izven odobrenega pridobivalnega prostora in se ne
poslabšajo pogoji iz varstva pri delu.
82. člen
(začasna ustavitev)
(1) Začasno ustavitev izvajanja rudarskih del pri izkorišča‑
nju mineralnih surovin zaradi nepričakovanih geoloških, rudar‑
skih ali gospodarskih vzrokov, mora nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje prijaviti pristojni rudarski inšpekciji najpozneje v 24
urah po ustavitvi del, v primeru nevarnega pojava pa takoj.
(2) Začasno pričakovano ustavitev del mora nosilec rudar‑
ske pravice za izkoriščanje prijaviti pristojni rudarski inšpekciji
najmanj osem dni pred ustavitvijo del. V tem roku mora nosilec
rudarske pravice za izkoriščanje prijaviti pristojni rudarski in‑
špekciji tudi ponovni pričetek del.
(3) Če je ustavitev del iz prvega odstavka tega člena pri‑
čakovana za več kot trideset dni, je potrebno opraviti meritve
stanja in dopolniti rudarske načrte, napraviti zapisnik o vzrokih
za ustavitev del ter o nevarnostih, ki utegnejo nastati pri po‑
novnem pričetku del.
(4) Vsako začasno ustavitev izvajanja rudarskih del, ki
niso zajeta v prvem odstavku tega člena, mora nosilec rudar‑
ske pravice za izkoriščanje prijaviti pristojni rudarski inšpekciji
najpozneje v 24 urah po ustavitvi del, v primeru nevarnega
pojava pa takoj.
(5) Med začasno ustavitvijo del mora nosilec rudarske
pravice za izkoriščanje poskrbeti za redno vzdrževanje vseh
rudniških prostorov in rudniških gradenj, kakor tudi drugih pod‑
zemnih prostorov in objektov, ki niso v povezavi z izkoriščanjem
mineralnih surovin tako, da je v njih možno gibanje brez ne‑
varnosti za življenje in zdravje ljudi in da se prepreči nastanek
škode.
83. člen
(obveznost poročanja in poslovna skrivnost)
(1) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora klasifi‑
cirati in kategorizirati zaloge in vire mineralnih surovin ter voditi
evidenco in hraniti podatke o zalogah in virih mineralnih surovin
ter o stanju klasificiranih in kategoriziranih zalog najmanj enkrat
letno poročati ministrstvu, pristojnem za rudarstvo.
(2) Vsebino in obliko poročil, vsebino elaborata o zalogah
in virih ter rokih za njegovo obnovo in predložitev ter način
vodenja evidence, hranjenja podatkov, klasificiranja in kate‑
goriziranja zalog in virov, vsebino elaborata o zalogah in virih
mineralnih surovin, postopek za potrditev elaborata o klasifika‑
ciji in kategorizaciji zalog in virov mineralne surovine ter stanju
shranjenih zemeljskih plinov, način poročanja ter o bilanci teh
rezerv oziroma shranjenih zemeljskih plinih predpiše minister,
pristojen za rudarstvo.
(3) S poročili oziroma elaborati iz prvega odstavka tega
člena, kakor tudi z drugo rudarsko dokumentacijo nosilca ru‑
darske pravice za izkoriščanje mora ministrstvo, pristojno za
rudarstvo, in vse osebe, ki imajo dostop do navedenih listin,
ravnati na način, ki zagotavlja poslovno skrivnost, ves čas
trajanja rudarske pravice za izkoriščanje.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se v primeru
naravne ali druge nesreče na območju opuščenega rudniškega
prostora lahko uporabijo podatki iz poročil oziroma elaboratov
iz prejšnjega odstavka pred potekom roka, če se takšni podatki
oziroma elaborati uporabijo za namen odprave posledic narav‑
ne oziroma druge nesreče.
3. Možnost gradnje dodatne rudarske infrastrukture
84. člen
(pogoji za gradnjo dodatne rudarske infrastrukture)
(1) Če po začetku izkoriščanja nosilec rudarske pravice
za izkoriščanje ugotovi, da na pristopnem zemljišču, ki vodi do
pridobivalnega prostora, ni mogoče urediti vseh priključkov od
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pridobivalnega prostora na javna distribucijska omrežja in je
zaradi tega prekomerno otežena dostava mineralnih surovin
na trg, lahko na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon,
izven območja rudniškega prostora v lastni režiji zgradi dodatno
rudarsko infrastrukturo.
(2) Za dodatno rudarsko infrastrukturo se šteje:
1. ustrezna cesta ali tovorna železnica (v nadaljnjem
besedilu: rudarska priključna prometnica),
2. ustrezna tovorna žičnica, transportni trak ali druga ustre‑
zna naprava, namenjena transportu trdnih mineralnih surovin (v
nadaljnjem besedilu: rudarska transportna naprava) in
3. ustrezen cevovod, namenjen transportu nafte oziroma
zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: rudarski infrastruk‑
turni vod).
(3) Pred začetkom gradnje dodatne rudarske infrastruk‑
ture se mora v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
pridobiti gradbeno dovoljenje, ki ga izda upravni organ, pristo‑
jen za gradbene zadeve.
85. člen
(zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo dodatne
rudarske infrastrukture)
(1) Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo
dodatne rudarske infrastrukture vloži pri upravnem organu,
pristojnem za gradbene zadeve, nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje. V njej mora navesti podatke o parcelnih številkah
in katastrski občini zemljišč, na katerih je predvidena dodatna
rudarska infrastruktura.
(2) Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo
dodatne rudarske infrastrukture mora biti priloženo:
1. dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdelanega v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za rudarstvo, da je
nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje brez dodatne rudarske
infrastrukture prekomerno otežena dostava mineralnih surovin
na trg (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o nujnosti dodatne ru‑
darske infrastrukture).
(3) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora zahtevi
za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi:
1. dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v
zemljiško knjigo in
2. potrdilo pristojnega organa samoupravne lokalne sku‑
pnosti, na območju katere naj bi se gradila dodatna rudarska
infrastruktura, iz katerega izhaja, da takšna gradnja ne bo
onemogočala izvedbo in uporabo s prostorskimi akti določe‑
nih prostorskih ureditev, če nameravana gradnja ni izrecno
omogočena z ustreznim prostorskim aktom (v nadaljnjem be‑
sedilu: potrdilo o skladnosti dodatne rudarske infrastrukture s
prostorskimi akti).
86. člen
(potrdilo o nujnosti dodatne rudarske infrastrukture)
(1) Zahtevo za izdajo potrdila o nujnosti dodatne rudarske
infrastrukture vloži nosilec rudarske pravice za izkoriščanje
pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo. V njej mora utemeljiti
razloge, ki mu otežujejo dostavo mineralnih surovin na trg in
zaradi katerih ocenjuje, da se mora izven območja rudniškega
prostora zgraditi določena dodatna rudarska infrastruktura.
(2) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, izda potrdilo o nuj‑
nosti dodatne rudarske infrastrukture ali zavrne njegovo izdajo
s sklepom, ki ga nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje vroči
osebno.
(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritož‑
ba na vlado in sicer v osmih dneh po njegovi vročitvi.
(4) Z dnem pravnomočnosti potrdila iz drugega odstavka
tega člena se dodatna rudarska infrastruktura šteje za objekt
gospodarske javne infrastrukture.
(5) Potrdilo o nujnosti dodatne rudarske infrastrukture
velja dve leti po pravnomočnosti sklepa iz drugega odstavka
tega člena.

Uradni list Republike Slovenije
(6) Veljavnost potrdila o nujnosti dodatne rudarske in‑
frastrukture se lahko podaljša za eno leto, če zaprosi nosilec
rudarske pravice za izkoriščanje za njegovo podaljšanje pred
iztekom roka njegove veljavnosti.
(7) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podaljša veljavnost
potrdila o nujnosti dodatne rudarske infrastrukture, če ugotovi,
da nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ni mogel pridobiti
gradbenega dovoljenja za njeno gradnjo iz razlogov, na katere
ni mogel vplivati.
87. člen
(potrdilo o skladnosti dodatne rudarske infrastrukture
s prostorskimi akti)
(1) Zahtevo za izdajo potrdila o skladnosti dodatne ru‑
darske infrastrukture s prostorskimi akti vloži nosilec rudarske
pravice za izkoriščanje pri pristojnem organu samoupravne lo‑
kalne skupnosti, na katere območju se naj bi zgradila določena
dodatna rudarska infrastruktura.
(2) Zahtevi za izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka se
mora priložiti idejna zasnova nameravane dodatne rudarske
infrastrukture, izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in veljav‑
no potrdilo o nujnosti dodatne rudarske infrastrukture.
(3) Pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti izda
potrdilo o skladnosti dodatne rudarske infrastrukture s prostor‑
skimi akti ali zavrne njegovo izdajo s sklepom, ki ga nosilcu
rudarske pravice za izkoriščanje vroči osebno.
(4) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritož‑
ba na vlado in sicer v osmih dneh po njegovi vročitvi.
(5) Potrdilo o skladnosti dodatne rudarske infrastrukture
s prostorskimi akti velja dve leti po pravnomočnosti sklepa iz
četrtega odstavka tega člena in ga ni mogoče podaljšati. V
tem času mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje vložiti
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.
88. člen
(postopek izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo dodatne
rudarske infrastrukture)
Gradbeno dovoljenje za gradnjo dodatne rudarske infra‑
strukture se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objek‑
tov, če ni s tem členom določeno drugače.
89. člen
(obveznost priprave in sprejemanja prostorskega akta)
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje, ki pridobi potr‑
dilo o nujnosti dodatne rudarske infrastrukture, ne more pa v
primeru, ko nameravana gradnja dodatne rudarske infrastruk‑
ture ni izrecno omogočena z ustreznim prostorskim aktom,
pridobiti tudi potrdila o skladnosti dodatne rudarske infrastruk‑
ture s prostorskimi akti, ima pravico, da pri pristojnem organu
samoupravne lokalne skupnosti, ki je zavrnila izdajo takega
potrdila, vloži zahtevo za izdelavo in sprejem prostorskega akta
za gradnjo dodatne rudarske infrastrukture.
4. Posebnosti pri izkoriščanju
90. člen
(odgovornost lastnika zemljišča)
Če lastnik zemljišča ugotovi, da se na njegovem zemljišču
izvajajo rudarska dela z namenom izkoriščanja mineralnih su‑
rovin, za katera ni dal izvajalcu rudarskih del nobenih soglasij
za uvedbo postopka za pridobitev rudarske pravice za izko‑
riščanje, mora o tem nemudoma obvestiti pristojno rudarsko
inšpekcijo.
91. člen
(izjeme in posebnosti pri rekonstrukcijah oziroma obnovah
gradbenih objektov)
(1) Minister, pristojen za rudarstvo, lahko na predlog in‑
vestitorja, ki namerava obstoječi gradbeni objekt rekonstruirati
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oziroma na njem izvesti vzdrževalna dela v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov, odloči, da se za takšna dela v do‑
ločenem površinskem kopu enkratno odvzame naravni kamen
do 1.000 m3.
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka sprejme minister,
pristojen za rudarstvo, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe
in ga vroči investitorju.
(3) Za količino naravnega kamna, odvzetega na podlagi
sklepa iz prejšnjega odstavka, nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje v površinskem kopu ne plača rudarske koncesni‑
ne, stroški, ki nastanejo pri njegovem odvzemu, pa bremenijo
investitorja.
92. člen
(pridobitev mineralne surovine ob izvajanju gradbenih del)
(1) Če se ob izvajanju gradbenih del na podlagi grad‑
benega dovoljenja, izdanega po predpisih, ki urejajo graditev
objektov, predvideva pridobitev nekovinske mineralne surovine,
se ta surovina uporabi v okviru gradnje, pod pogoji določenimi
v gradbenem dovoljenju, način uporabe takšne mineralne su‑
rovine pa mora biti določen v njegovem izreku.
(2) Če se nekovinska mineralna surovina, pridobljena v
okviru gradbenih del iz prejšnjega odstavka ne porabi v okviru
gradnje, veljajo za investitorja teh del glede plačila za pridoblje‑
no enoto mineralne surovine določbe tega zakona in predpisov,
ki urejajo način določanja plačila rudarske koncesnine.
93. člen
(graditev in drugi posegi v območjih rudniških prostorov)
(1) V območju rudniškega prostora oziroma preko njega
se smejo graditi javne ceste, železniške proge, prekopi ter
druge prometne poti, električni vodi visoke napetosti, vodovodi,
naftovodi in plinovodi ter drugi objekti in naprave, ki niso name‑
njene izvajanju rudarskih del, vendar samo, če se zagotovijo
varnostni ukrepi in določijo varnostni stebri, s katerimi ne bo
ogroženo življenje in premoženje.
(2) V delu pridobivalnega prostora se lahko pod pogoji
iz prejšnjega odstavka in v skladu s predpisi, ki urejajo var‑
stvo okolja, izjemoma dopusti tudi izvajanje dejavnosti, ki niso
namenjene izvajanju rudarskih del, kot so obdelava (predela‑
va in odstranjevanje) odpadkov, preizkušanje določene vrste
terenskih in drugih vozil, alpinizem oziroma plezalne in druge
podobne športne vaje, strelišča in druge podobne aktivnosti.
(3) Preden se izdela investicijski program za objekte iz
prvega odstavka tega člena oziroma se sprejme odločitev za
izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, mora investitor ozi‑
roma nosilec dejavnosti zahtevati od nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje mnenje o tem, katera smer in lega teh objektov
oziroma površin, na katerih se naj bi izvajale dejavnosti, v ob‑
močju rudniškega prostora bi bila najprimernejša.
(4) Pred začetkom gradnje objektov iz prvega odstavka
tega člena ali izvajanja dejavnosti iz drugega odstavka tega
člena v območju rudniškega prostora oziroma preko njega
morata investitor gradnje oziroma nosilec dejavnosti in nosilec
rudarske pravice za izkoriščanje skleniti pisni dogovor o raz‑
mejitvi odgovornosti.
(5) Za del območja rudniškega prostora se lahko pod
pogoji iz prvega odstavka tega člena izdela in sprejme tudi
prostorski akt, namenjen gradnji objektov, vendar samo, če se
k sklepu o njegovi pripravi in pred sprejetjem takšnega akta
pridobi soglasje nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
(6) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena, za
katere je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov po‑
trebno gradbeno dovoljenje, in se nahajajo v mejah rudniškega
prostora, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja prido‑
biti soglasje nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Gradnje
enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno
dovoljenje in opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka tega
člena v območju rudniškega prostora tudi ni dovoljeno začeti
brez predhodne pridobitve soglasja nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje.
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(7) Če se za del območja rudniškega prostora sprej‑
me državni prostorski načrt ali občinski podrobni prostorski
načrt s pridobljenim soglasjem nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje, se za gradnje objektov iz prvega odstavka tega
člena in opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka tega člena
v takšnem delu rudniškega prostora ne uporabljajo določbe
prejšnjega odstavka.
5. Pogoji za začetek uporabe
94. člen
(pogoji za začetek uporabe izvedenih zahtevnih
rudarskih del)
(1) Po zaključku izvedbe rudarskih del, ki se v skladu s
tem zakonom štejejo za rudniške gradnje ter pred začetkom
njihove uporabe, mora izvajalec rudarskih del opraviti interni
strokovno tehnični pregled, s katerim se ugotovi, ali so dela
izvedena v skladu s predpisi in tehničnimi pravili in standardi.
(2) Strokovno tehnični pregled se izvede po postopku in
na način, določen s splošnim aktom izvajalca rudarskih del.
(3) O strokovno tehničnem pregledu se izdela zapisnik,
katerega priloga so listine, ki dokazujejo, da so bila dela izve‑
dena v skladu s predpisi in tehničnimi pravili in standardi.
(4) Na podlagi zapisnika iz prejšnjega odstavka tehnični
vodja ali glavni tehnični vodja rudarskih del dovoli začetek upo‑
rabe izvedenih rudarskih del, v primeru ugotovljenih pomanjklji‑
vosti pa zahteva, da se takšne pomanjkljivosti pred začetkom
uporabe odpravijo.
(5) Izvajalec rudarskih del mora o opravljenih strokovno
tehničnih pregledih in vzdrževanju zgrajenih rudarskih objektov,
montiranih rudarskih postrojev in obratovanju rudarske infra‑
strukture voditi evidenco. Evidenca se vodi na način, določen
s splošnim aktom izvajalca rudarskih del.
6. Pogoji za zapustitev rudnika
95. člen
(popolna in trajna opustitev izvajanja rudarskih del)
(1) V primeru, da se nosilec rudarske pravice za izkori‑
ščanje iz katerega koli razloga odloči popolno in trajno opustiti
izvajanje rudarskih del, mora pri tem upoštevati določbe kon‑
cesijske pogodbe, na podlagi katere je postal nosilec rudarske
pravice za izkoriščanje.
(2) Popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del iz
prejšnjega odstavka mora nosilec rudarske pravice za izkorišča‑
nje prijaviti pristojni rudarski inšpekciji najmanj petnajst dni pred
ustavitvijo del in pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, hkrati
vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del.
(3) Po prejemu vloge iz prejšnjega odstavka ministrstvo,
pristojno za rudarstvo preveri ali so obveznosti nosilca rudarske
pravice za izkoriščanje v zvezi s plačevanjem rudarskih konce‑
snin in rezerviranih sredstev za sanacijo poravnane.
(4) Če po preveritvi iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pri‑
stojno za rudarstvo ugotovi, da ni zadržkov za uvedbo postopka
izdaje dovoljenja za opustitev izvajanja rudarskih del, s skle‑
pom, zoper katerega ni pritožbe, imenuje komisijo za tehnični
pregled in določi datum tehničnega pregleda, v nasprotnem
primeru pa vlogo zavrne.
(5) Komisija iz prejšnjega odstavka šteje najmanj štiri
člane in je sestavljena iz predstavnikov ministrstva, pristojnega
za rudarstvo, ministrstva, pristojnega za prostorsko načrtovanje
na lokalnem nivoju, ministrstva, pristojnega za varstvo okolja in
pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti, na katere
območju so se izvajala rudarska dela. Če je zaradi tehnične
ali druge specifičnosti potrebno, se lahko v komisijo imenujejo
še eden ali več oseb, ki so strokovnjaki s področja rudarstva,
varstva okolja, varstva voda in varstva pred naravnimi in dru‑
gimi nesrečami.
(6) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo pošlje vabilo na
tehnični pregled nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje in
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članom komisije. Komisijo za tehnični pregled vodi in usmerja
njeno delo član komisije, ki je predstavnik ministrstva, pristoj‑
nega za rudarstvo.
(7) Komisija za tehnični pregled je pristojna, da na kraju
samem preveri razloge za opustitev rudarskih del, ugotovi za‑
loge ali vire mineralnih surovin in ugotovi ali so izpolnjeni pogoji
za opustitev del. Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora
komisiji predložiti rudarsko tehnično dokumentacijo, na osnovi
katere je izvajal rudarska dela in sprejel odločitev za preneha‑
nje izkoriščanja mineralnih surovin.
(8) Po opravljenem pregledu komisija izdela zapisnik s
predlogi nadaljnjih ukrepov in ga pošlje ministrstvu, pristojnemu
za rudarstvo.
96. člen
(dovoljenje za opustitev rudarskih del)
(1) Če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, na podlagi
zapisnika iz osmega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da
so izpolnjeni pogoji za opustitev rudarskih del, izda dovoljenje
za opustitev rudarskih del, v nasprotnem primeru pa izdajo
dovoljenja zavrne.
(2) Izrek dovoljenja za opustitev rudarskih del mora po‑
leg sestavin za pisno odločbo po predpisih, ki urejajo splošni
upravni postopek, vsebovati tudi:
– navedbo parcelnih številk in katastrske občine za ze‑
mljiške parcele rudniškega prostora, na katerem se dovoli
opustitev rudarskih del,
– opis in vrsta rudniških gradenj, ki jih prevzema samo‑
upravna lokalna skupnost v svoj prostorski akt, z navedbo
parcelnih številk in katastrske občine zemljišč, na katerih
stojijo in
– opis vrste in obsega sanacijskih rudarskih del, ki jih
je treba izvesti, da se odpravijo posledice, ki so nastale pri
izvajanju rudarskih del in izvede dokončna sanacija okolja (v
nadaljnjem besedilu: zapiralna dela).
97. člen
(vročitev dovoljenja za opustitev rudarskih del
in pravna sredstva)
(1) Odločba, izdana v postopku izdaje dovoljenja za opu‑
stitev rudarskih del, se nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje
vroči osebno ter pošlje v vednost pristojni rudarski inšpekciji in
samoupravni lokalni skupnosti, na katere območju leži rudnik.
(2) Če se nosilec rudarske pravice za izkoriščanje po
vročitvi odločbe odpove pravici do sprožitve upravnega spora,
postane odločba pravnomočna z dnem, ko to nosilec rudarske
pravice za izkoriščanje izjavi pisno ali ustno na zapisnik.
98. člen
(odločba o prenehanju pravic in obveznosti)
(1) Po pravnomočnosti dovoljenja za opustitev rudarskih
del mora nosilec rudarske pravice za izkoriščanje začeti z
zapiralnimi deli oziroma izvesti dokončno sanacijo okolja in
odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del,
na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma
odpraviti, pa izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi nevar‑
nost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji
onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih
in okolju. Zapiralna dela se lahko izvajajo samo na podlagi
potrjenega projekta za izvedbo sanacije okolja.
(2) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje lahko šele
po dokončanih zapiralnih delih oziroma po izvedeni dokončni
sanaciji okolja pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vloži
zahtevo za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti
rudarske pravice za izkoriščanje. Tej zahtevi se mora priložiti:
1. revidirani rudarski projekt izvedene sanacije,
2. geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani
sanaciji in
3. druge podatke in dokazila, če jih določa dovoljenje za
opustitev rudarskih del.
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(3) Po prejemu zahteve iz prejšnjega odstavka s priloženo
dokumentacijo in predpisanimi dokazili ministrstvo, pristojno
za rudarstvo, določi datum tehničnega pregleda, na katerem
komisija iz petega odstavka 95. člena tega zakona ugotovi, ali
je sanacija okolja izvršena oziroma ali izvedeni ukrepi iz prvega
odstavka tega člena zadoščajo.
(4) Če se na tehničnem pregledu ugotovi, da določene ru‑
dniške gradnje niso odstranjene, se lahko takšne gradnje ohra‑
nijo, če nosilec rudarske pravice za izkoriščanje predloži pisno
stališče pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti,
da samoupravna lokalna skupnost obstoju takšnih gradenj ne
nasprotuje in jih bo prevzela v svoj prostorski akt.
(5) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi v primeru, če se namerava v obstoječih podzemnih prosto‑
rih opravljati dejavnost, ki ni povezana z rudarstvom oziroma
naj bi bili namenjeni obiskovalcem, kot so podzemni muzej,
gostinski obrat, prireditvena dvorana, prostor za opravljanje
verskih obredov, spominski prostor in podobno ter v primeru
dodatne rudarske infrastrukture in v primeru zgrajene dodatne
rudarske infrastrukture.
(6) Če komisija pri tehničnem pregledu ugotovi pomanj‑
kljivosti, v zapisniku opozori nanje nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje in določi rok, v katerem jih mora odpraviti.
(7) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora upravni
organ iz drugega odstavka tega člena do poteka roka iz prej‑
šnjega odstavka obvestiti, ali je pomanjkljivosti odpravil in mu
o tem predložiti dokazila. Po prejemu obvestila se lahko opravi
ponovni tehnični pregled, ki ga lahko opravi tudi posamezen
član komisije, pri čemer pregleda le tista dela, ki jih je bilo tre‑
ba popraviti ali opraviti naknadno in o tem upravnemu organu
predloži ustrezno pisno izjavo.
(8) Po opravljenem tehničnem pregledu ministrstvo, pri‑
stojno za rudarstvo, izda odločbo o prenehanju pravic in ob‑
veznosti, ali zavrne izdajo odločbe o prenehanju pravic in
obveznosti, če ugotovi, da ima izvedena sanacija okolja takšne
pomanjkljivosti, zaradi katerih predstavlja nevarnost za zdravje
ali življenje ljudi, promet, sosednje objekte ali okolje, pri čemer
pa pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti.
(9) Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje, ki mu je bila
zahteva za izdajo odločbe o prenehanju njegovih pravic in
obveznosti zavrnjena, lahko ponovno vloži takšno zahtevo, ko
odpravi napake, ugotovljene na tehničnem pregledu oziroma
izvede sanacijo v skladu s predpisi, do izdaje takšne odloč‑
be pa mora v rudniškem prostoru zagotoviti izvajanje takšnih
vzdrževalnih in drugih del, s katerimi se izključi nevarnost za
zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesna‑
ževanja okolja.
99. člen
(vročitev odločbe o prenehanju pravic in obveznosti
in pravna sredstva)
(1) Odločba, izdana v postopku za prenehanje pravic in
obveznosti se nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje vroči
osebno ter pošlje v vednost pristojni rudarski inšpekciji in samo‑
upravni lokalni skupnosti, na katere območju leži rudnik.
(2) Če se nosilec rudarske pravice za izkoriščanje po
vročitvi odločbe odpove pravici do sprožitve upravnega spora,
postane odločba pravnomočna z dnem, ko to nosilec rudarske
pravice za izkoriščanje izjavi pisno ali ustno na zapisnik.
100. člen
(prenehanje pravic in obveznosti in posledice prenehanja)
(1) Pravice in obveznosti nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje prenehajo s pravnomočno odločbo o prenehanju
pravic in obveznosti.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka je pogoj za izbris nosil‑
ca rudarske pravice za izkoriščanje iz rudarskega registra, ki ga
izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo, po uradni dolžnosti.
(3) Pred izvedbo izbrisa iz prejšnjega odstavka mora no‑
silec rudarske pravice za izkoriščanje rudarske načrte, merske
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knjige in drugo dokumentacijo o stanju rudarskih del, ki se na‑
našajo na izkoriščanje, izročiti Geološkemu zavodu Slovenije,
da iz njih pridobi podatke, ki jih potrebuje za izdelavo državne
geološke karte in da izmed njih izbere gradivo, ki se ga mora v
skladu s predpisi, ki urejajo arhivsko gradivo, hraniti trajno.
(4) Z dnem izbrisa nosilca rudarske pravice za izkorišča‑
nje iz rudarskega registra se šteje, da je rudnik, v katerem so
se pred izbrisom izvajala rudarska dela, zaprt.
(5) Po izbrisu nosilca rudarske pravice za izkoriščanje iz
rudarskega registra preneha pristojnost rudarskega inšpektorja
za opravljanje inšpekcijskega nadzora na območju, na katerem
leži zaprt rudnik.
VII. del – RUDARSKA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1. Temeljne določbe
101. člen
(pogoji pri izdelavi rudarske tehnične dokumentacije)
(1) Rudarska tehnična dokumentacija mora biti izdelana
tako, da se upoštevajo:
1. določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdani teh‑
nični predpisi in predpisi o varnosti in zdravju pri delu v rudar‑
stvu ter zahteve, določene s koncesijsko pogodbo, pogoji iz
izdanih soglasij pristojnih organov in organizacij ter drugi pred‑
pisi, ki se uporabljajo na področju raziskovanja in izkoriščanja
mineralnih surovin,
2. predpisi o varnosti in zdravju pri delu in o varstvu okolja
ter o varstvu pred požari, kolikor s predpisi iz prejšnje točke ni
drugače določeno,
3. sodobni dosežki in sodobne metode rudarske, geolo‑
ške, geomehanske in geotehnološke znanosti in tehnike.
(2) Pri izdelovanju rudarskih projektov se mora poleg
določb iz prejšnjega odstavka upoštevati tudi:
– določbe prostorskega akta, namenjenega rudarstvu
ali akta o razglasitvi rudarskega prostora v javno korist, če je
izdan,
– pogoje investicijskega programa, kadar je ta predpisan
ali projektne naloge nosilca rudarske pravice za raziskovanje
oziroma nosilca rudarske pravice za izkoriščanje,
– projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev,
– standarde, ki veljajo za posamezne vrste rudnikov ter
izvajanja rudarskih del,
– ukrepe za varstvo zdravja, varstvo ljudi in premoženja,
varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varstvo
okolja, varstvo pred ionizirajočimi sevanji in ukrepe za mini‑
malno porabo energije,
– smotrne tehnične rešitve, skladne z dosežki znanosti,
tehnologije in ekonomičnosti in zadnjim stanjem rudarske teh‑
nike,
– realne stroške materiala in storitev, namenjenih za iz‑
vajanje rudarskih del in
– pravila merjenja pri izdelavi popisov del in predračuna.
(3) Pri pridobivanju projektnih pogojev in z njimi povezanih
soglasij pristojnih soglasodajalcev se uporabljajo predpisi, ki
urejajo graditev objektov.
(5) Minister, pristojen za rudarstvo, predpiše podrobnejšo
vsebino in način izdelave rudarskih projektov (rudarski projekt
za pridobitev dovoljenja za raziskovanje, rudarski projekt za
pridobitev koncesije za izkoriščanje, rudarski projekt za izved‑
bo in rudarski projekt izvedene sanacije) in druge rudarske
dokumentacije, ki se jo uporablja pri izvajanju rudarskih del
v skladu z določbami 72. člena tega zakona in mora biti na
delovišču (načrt rudniškega prostora, geološka dokumentacija
v rudarstvu, dokumentacija o kategorizaciji nevarnih pojavov,
načrti rudarskih merjenj, program izkoriščanja mineralnih su‑
rovin, dokumentacija o zalogah ali virih mineralnih surovin in
dokumentacija o vplivih na okolje).
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102. člen
(uporaba rudarske tehnične dokumentacije)
(1) Rudarska dela se lahko načrtujejo in izvajajo samo na
podlagi poprej izdelane rudarske tehnične dokumentacije.
(2) Pri rudarskih delih, ki niso v neposredni povezavi
z raziskovanjem ali izkoriščanjem mineralnih surovin in so
namenjena rudniškim gradnjam, se poleg rudarske tehnične
dokumentacije uporablja tudi tehnična dokumentacija, ki jo
določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov (v nadaljnjem
besedilu: gradbena tehnična dokumentacija).
(3) Rudarske projekte, geološko dokumentacijo in doku‑
mentacijo o kategorizaciji glede na nevarne pojave v rudarstvu
lahko izdelujejo samo pravne in fizične osebe, ki v skladu s
tem zakonom izpolnjujejo pogoje za rudarskega projektanta,
preostalo rudarsko tehnično dokumentacijo pa lahko izdelu‑
jejo tudi osebe, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo
s področja rudarstva in geotehnologije. Gradbeno tehnično
dokumentacijo, ki se uporablja pri izvajanju rudarskih del, lahko
izdeluje rudarski projektant, če ima za posamezne načrte, ki jo
sestavljajo, zagotovljeno sodelovanje oseb, ki v skladu s pred‑
pisi, ki urejajo graditev objektov, izpolnjuje pogoje za odgovorne
projektante takšnih načrtov.
103. člen
(obveznost revidiranja in potrjevanja)
(1) Rudarski projekti za pridobitev dovoljenja za razisko‑
vanje, rudarski projekti za pridobitev koncesije za izkoriščanje
in rudarski projekti izvedene sanacije morajo biti revidirani na
način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
(2) Rudarski projekti za izvedbo morajo biti revidirani na
način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, po opravljeni reviziji
pa morajo biti pred začetkom izvajanja rudarskih del še potrjeni
na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
2. Rudarsko projektiranje
104. člen
(pogoji pri izdelavi rudarskih projektov)
(1) Rudarski projekt ali posamezne njegove dele lahko
izdela le oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje
za odgovornega rudarskega projektanta in ga imenuje rudarski
projektant.
(2) Če pri izdelavi rudarskega projekta sodelujeta dva
ali več odgovornih rudarskih projektantov, mora rudarski pro‑
jektant izmed njih imenovati odgovornega vodjo rudarskega
projekta, ki skrbi za koordinacijo med odgovornimi rudarskimi
projektanti, za izvajanje določb 101. člena tega zakona, za
celovitost in kakovost projekta ter za rok izdelave.
(3) Strokovne podlage za geološko dokumentacijo v rudar‑
stvu ali posamezne dele geološke dokumentacije v rudarstvu
lahko za rudarskega projektanta izdela le oseba, ki izpolnjuje s
tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega rudarskega
projektanta in ima univerzitetno izobrazbo montan‑geološke
ali gradbeno‑geomehanske stroke in tri leta delovnih izkušenj
s področja izdelovanja rudarske tehnične dokumentacije ali
ki ima visoko strokovno izobrazbo montan‑geološke oziroma
gradbeno‑geomehanske stroke in pet let delovnih izkušenj s
področja izdelovanja rudarske tehnične dokumentacije.
(4) Odgovorni rudarski projektant ima pravico nadzoro‑
vati, ali se rudarska dela izvajajo v skladu z načrtom, ki ga je
izdelal (projektantski nadzor).
105. člen
(odgovorni rudarski projektant in odgovorni vodja
rudarskega projekta)
(1) Odgovorni rudarski projektant je lahko oseba, ki ima:
1. univerzitetno izobrazbo, strokovni izpit za odgovornega
rudarskega projektanta in tri leta ustrezne prakse, ali
2. visoko strokovno izobrazbo, strokovni izpit za odgovor‑
nega rudarskega projektanta in pet let ustrezne prakse, ali
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3. višjo strokovno izobrazbo, strokovni izpit za odgovorne‑
ga rudarskega projektanta in deset let ustrezne prakse.
(2) Odgovorni vodja rudarskega projekta je lahko oseba,
ki izpolnjuje pogoje za odgovornega rudarskega projektanta,
odgovorni vodja rudarskega projekta za podzemno izkoriščanje
pa je lahko samo odgovorni rudarski projektant, ki ima univerzi‑
tetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke stroke.
106. člen
(zagotavljanje odgovornosti)
(1) Odgovorni rudarski projektant odgovarja za vsak načrt,
ki ga je izdelal in potrdil s svojim podpisom in žigom, ter jamči,
da je načrt izdelan v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, prostorskim aktom, namenjenim rudarstvu
oziroma rudarskim prostorom v javno korist, če je razglašen in
projektnimi pogoji.
(2) Odgovorni vodja rudarskega projekta je odgovoren za
medsebojno usklajenost vseh načrtov rudarskega projekta, ki
ga je potrdil s svojim podpisom in žigom.
(3) Rudarski projekt ter izjavo, da so v projektu upošte‑
vane določbe 101. člena tega zakona, morajo podpisati vsi
odgovorni rudarski projektanti, ki so izdelali rudarski projekt ali
del rudarskega projekta ali posamezne načrte, ter odgovorni
vodja rudarskega projekta.
3. Rudarsko revidiranje
107. člen
(potek revizije rudarskega projekta)
(1) Rudarski revident mora za revizijo posameznih sesta‑
vin rudarskega projekta ali načrtov, ki ga sestavljajo, imenovati
odgovorne rudarske revidente, ki preverijo, ali so v rudarskem
projektu upoštevani pogoji iz 101. člena tega zakona.
(2) Rudarski revident mora izmed odgovornih rudarskih
revidentov imenovati odgovornega vodjo rudarskega revidi‑
ranja. Če je odgovorni rudarski revident en sam, mora v zvezi
z rudarskim projektom, ki ga revidira, izpolnjevati pogoje za
odgovornega vodjo revidiranja.
(3) Odgovorni rudarski revident je lahko oseba, ki izpolnju‑
je pogoje za odgovornega rudarskega projektanta, kot odgovor‑
ni vodja revidiranja rudarskih projektov pa je lahko oseba, ki iz‑
polnjuje pogoje za odgovornega rudarskega projektanta in ima
univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke smeri.
(4) Pri reviziji rudarskega projekta ali dela rudarskega pro‑
jekta lahko nastopa kot odgovorni vodja rudarskega revidiranja
ali jo opravi samo odgovorni rudarski revident z univerzitetno
izobrazbo smeri, ki ustreza posameznemu delu projekta, in ki
je opravljal dela odgovornega rudarskega projektanta najmanj
tri leta po opravljenem strokovnem izpitu za projektanta rudar‑
skih projektov.
(5) Revizijo celotnega rudarskega projekta lahko opravi
samo odgovorni rudarski revident z univerzitetno izobrazbo
rudarske smeri, za rudarske projekte, namenjene raziskovanju
mineralnih surovin, pa tudi odgovorni rudarski revident z uni‑
verzitetno izobrazbo geotehnološke smeri.
(6) Vsak odgovorni rudarski revident poda svoje revizijsko
poročilo, odgovorni vodja revidiranja pa nato na njihovi podlagi
izdela skupno revizijsko poročilo.
(7) Pred revizijo rudarskega projekta, namenjenega pod‑
zemnemu izkoriščanju, mora glede upoštevanja predpisov o
zagotavljanju varstva in zdravja pri delu podati mnenje služba
za varstvo pri delu izvajalca rudarskih del, pri površinskem
izkoriščanju pa oseba, ki opravlja strokovne naloge s področja
varnosti in zdravja pri delu, kar velja tudi za vsak odmik od
rudarskega projekta.
108. člen
(revizijska klavzula)
(1) Rudarski revident, ki je opravil revizijo rudarskega pro‑
jekta, potrdi z revizijsko klavzulo, da je opravil revizijo v skladu
z določbami prejšnjega člena.
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(2) Revizijska klavzula mora vsebovati tudi podatke o od‑
govornih rudarskih revidentih, ki so opravili revizijo posameznih
načrtov oziroma sestavin rudarskega projekta in o odgovornem
vodji revidiranja ter dokazilo, da rudarski revident izpolnjuje s
tem zakonom predpisane pogoje.
VIII. del – OPRAVLJANJE RUDARSKIH STORITEV
1. Način in pogoji opravljanja rudarskih storitev
109. člen
(vrsta rudarskih storitev)
(1) Storitve, ki jih pri izvajanju rudarskih del po določbah
tega zakona opravljajo fizične osebe (v nadaljnjem besedilu:
rudarske storitve), se opravljajo kot regulirane in kot nereguli‑
rane rudarske storitve.
(2) Regulirane rudarske storitve po tem zakonu so stori‑
tve, ki se opravljajo v zvezi z izdelovanjem rudarskih projektov,
revidiranjem rudarskih projektov in tehničnim vodenjem ru‑
darskih del ter z njim povezanim zagotavljanjem zdravstva in
varstva pri delu in varstva pred ionizirajočimi sevanji.
110. člen
(pogoji za opravljanje reguliranih rudarskih storitev)
(1) Regulirane rudarske storitve, ki se opravljajo v zvezi
z izdelovanjem rudarskih projektov in njihovim revidiranjem,
lahko opravljajo samo osebe, ki izpolnjujejo s tem zakonom
predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projektanta,
imajo opravljen strokovni izpit in so vpisani v imenik poobla‑
ščenih oseb v rudarstvu.
(2) Regulirane rudarske storitve, ki se opravljajo v zvezi
s tehničnim vodenjem rudarskih del, lahko opravljajo samo
osebe, ki izpolnjujejo s tem zakonom predpisane pogoje za teh‑
ničnega vodjo rudarskih del, vodjo tehničnih služb in nadzorno
tehnično osebje, imajo opravljen strokovni izpit in so vpisani v
imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.
111. člen
(opravljanje strokovnih izpitov)
(1) Strokovni izpiti se opravljajo pri ministrstvu, pristojnem
za rudarstvo.
(2) Evidenca o opravljenih strokovnih izpitih se vodi v
imeniku pooblaščenih oseb v rudarstvu.
(3) Vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov ter
pogoje za njihovo opravljanje predpiše minister, pristojen za
rudarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za varnost in
zdravje pri delu in ministrom, pristojnim za varstvo pred ionizi‑
rajočimi sevanji.
2. Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu
112. člen
(imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu)
(1) Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu vodi in vzdržuje
ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
(2) Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu vsebuje nasle‑
dnje podatke o pooblaščeni osebi:
1. ime in priimek,
2. identifikacijska številka in vrsta pooblastila za opravlja‑
nje določene vrste rudarske storitve,
3. kraj in datum rojstva,
4. državljanstvo,
5. naslov stalnega oziroma začasnega bivališča,
6. šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naziv,
7. podatki o opravljenem strokovnem izpitu,
8. podatki o morebitnih drugih specialističnih znanjih in
9. podatki o morebitnih izrečenih inšpekcijskih ukrepih in
odvzemih ter vrnitvah pooblastila.
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(3) V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu vpisana ose‑
ba mora ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, sporočiti spre‑
membo podatkov, ki se vpisujejo v imenik, v petnajstih dneh po
nastanku spremembe.
(4) Vsakdo ima pravico do vpogleda samo v javni del
imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu, ki vsebuje naslednje
podatke:
1. ime in priimek,
2. identifikacijska številka in vrsta pooblastila za opravlja‑
nje določene vrste rudarske storitve,
3. šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naziv,
4. vrsta opravljenega strokovnega izpit in
5. vrsta morebitnih drugih specialističnih znanj.
113. člen
(vpis v imenik)
(1) V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu se na podlagi
njegove zahteve za vpis vpiše oseba, ki izpolnjuje s tem zako‑
nom predpisane pogoje za odgovornega rudarskega projek‑
tanta, tehničnega vodjo rudarskih del in vodjo tehničnih služb
ter opravlja določene rudarske storitve za izvajalca rudarskih
del, rudarskega projektanta, geološkega projektanta oziroma
rudarskega revidenta.
(2) O vpisu odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z
upravno odločbo.
(3) Ob vpisu v imenik dobi vpisana oseba identifikacijsko
številko, ki se uporablja skupaj z žigom izvajalca rudarskih
del, rudarskega projektanta, geološkega projektanta oziro‑
ma rudarskega revidenta, za katerega na podlagi pogodbe
o zaposlitvi, pogodbe o delu, preko kooperacije ali na drug
zakonit način opravlja storitve s področja tehničnega vodenja
rudarskih del, izdelovanja rudarskih projektov oziroma njiho‑
vega revidiranja.
(4) Identifikacijska številka se določi na podlagi zaporedne
številke prispetja vloge za vpis v imenik pooblaščenih oseb v
rudarstvu.
(5) Identifikacijska številka iz prejšnjega odstavka se upo‑
rablja le za namene iz tega zakona.
114. člen
(izbris in ponovni vpis v imenik)
(1) V imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu vpisana ose‑
ba se izbriše iz imenika, če:
1. pisno zahteva izbris,
2. mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica,
3. umre,
4. tako predlaga rudarska inšpekcija v okviru inšpekcij‑
skega nadzora, ali
5. se ugotovi, da ne izpolnjuje več s tem zakonom predpi‑
sanih pogojev za odgovornega rudarskega projektanta, tehnič‑
nega vodjo rudarskih del ali vodjo tehničnih služb.
(2) O predlogih za izbris iz imenika iz 4. in 5. točke prej‑
šnjega odstavka odloča ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z
upravno odločbo.
(3) Oseba, ki je bila izbrisana iz imenika pooblaščenih
oseb v rudarstvu zaradi razlogov iz 5. točke prvega odstavka
tega člena, lahko vloži zahtevo za ponoven vpis v imenik, če
izpolnjuje pogoje za vpis. Oseba, ki je bila izbrisana iz imenika
pooblaščenih oseb v rudarstvu zaradi razloga iz 2. ali 4. točke
prvega odstavka tega člena, se lahko ponovno vpiše v imenik,
ko preteče veljavnost izrečenega ukrepa.
(4) V primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena se
opravi izbris za obdobje enega leta. Pri enaki ponovni kršitvi
se opravi trajni izbris.
(5) Z dnem pravnomočnosti izbrisa iz imenika poobla‑
ščenih oseb v rudarstvu mora iz imenika izbrisana oseba pre‑
nehati z opravljanjem tiste vrste storitve, v zvezi s katero je bil
opravljen izbris.
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3. Pogoji za opravljanje reguliranih rudarskih storitev
za tujce
115. člen
(pristojnost za izvajanje nalog v zvezi
z reguliranimi rudarskimi storitvami za tujce)
Naloge pristojnega organa v skladu zakonom, ki ureja
postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav
članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora
in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev
oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij) ter v zvezi s prizna‑
vanjem poklicnih kvalifikacij državljanom tretjih držav za opra‑
vljanje reguliranih rudarskih storitev, določene s tem zakonom,
izvaja ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
116. člen
(stalno opravljanje reguliranih rudarskih storitev
za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati
regulirane rudarske storitve v Republiki Sloveniji, morajo pri
ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, pridobiti odločbo o pri‑
znanju poklicne kvalifikacije. Vloga za priznanje poklicne kva‑
lifikacije se vloži v skladu z Zakonom o priznavanju poklicnih
kvalifikacij.
(2) Poleg pogojev, določenih v Zakonu o priznavanju
poklicnih kvalifikacij in predpisih, izdanih na njegovi podlagi,
je pogoj za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije
veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, zavarovano v
skladu z določbami tega zakona.
(3) Če ministrstvo, pristojno za rudarstvo, v postopku pri‑
znavanja poklicne kvalifikacije v skladu z Zakonom o priznava‑
nju poklicnih kvalifikacij osebi z začasno odločbo določi ukrep
preizkusa poklicne usposobljenosti ali ukrep prilagoditvenega
obdobja, mora kandidat ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo,
predložiti ime mentorja in mentorjevo podpisano izjavo, da bo
kandidat med prilagoditvenim obdobjem pod njegovim men‑
torstvom. Mentor mora izpolnjevati pogoje za opravljanje regu‑
lirane rudarske storitve, za katerega se kandidat usposablja,
to pa je tudi pogoj za izdajo začasne odločbe po Zakonu o
priznavanju poklicnih kvalifikacij.
(4) Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, osebo s priznano
poklicno kvalifikacijo vpiše v imenik pooblaščenih oseb v ru‑
darstvu po uradni dolžnosti najpozneje v osmih dneh od izdaje
odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije. Takšna oseba ima
pravico opravljati regulirano rudarsko storitev z dnem izdaje
odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.
(5) Za osebe, ki so bile vpisane v imenik pooblaščenih
oseb v rudarstvu na podlagi odločbe o priznanju poklicne kvali‑
fikacije, veljajo glede izbrisa iz imenika določbe 114. člena tega
zakona. Z izbrisom iz imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu
takšnim osebam ne glede na odločbo o priznanju kvalifikacije
preneha pravica do opravljanja regulirane rudarske storitve v
Republiki Sloveniji.
117. člen
(občasno opravljanje reguliranih rudarskih storitev
za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo občasno opra‑
vljati regulirane rudarske storitve v Republiki Sloveniji, morajo
pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo, vložiti pisno prijavo.
Glede obveznosti prijave, vsebine prijave in podaljševanja pri‑
jave ter drugih določb, ki jih ta zakon ne ureja posebej, se
uporabljajo določbe Zakona o priznavanju poklicnih kvalifika‑
cij. Prijava za opravljanje regulirane rudarske storitve mora
poleg podatkov, predpisanih v Zakonu o priznavanju poklicnih
kvalifikacij, vsebovati tudi podatke o rudarskem projektu, ki
se ga namerava izdelati, o predvidenem trajanju opravljanja
rudarske storitve, o zavarovanju odgovornosti in o rudarskem
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projektantu, rudarskem revidentu ali izvajalcu rudarskih del, v
imenu katerega se bo rudarska storitev opravljala.
(2) Pri reguliranih rudarskih storitvah ministrstvo, pristojno
za rudarstvo, pred prvim opravljanjem storitev preveri poklicno
kvalifikacijo ponudnika po določbah Zakona o priznavanju po‑
klicnih kvalifikacij in skladno z določbami prejšnjega člena.
(3) Na podlagi prijave oziroma odločbe o priznanju po‑
klicne kvalifikacije za občasno opravljanje regulirane rudarske
storitve v skladu z določbami prejšnjih odstavkov se oseba
začasno vpiše v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu.
(4) Oseba, ki regulirano rudarsko storitev opravlja več
kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu
pri ministrstvu, pristojnem za rudarstvo in ob tem ministrstvo
obvesti o morebitni spremembi podatkov. Če ministrstvo, pri‑
stojno za rudarstvo, ob prijavi ali podaljšanju prijave na podlagi
kriterijev iz Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij ugotovi,
da ima opravljanje regulirane rudarske storitve naravo stalne‑
ga opravljanja regulirane storitve, lahko zahteva preverjanje
poklicne kvalifikacije ali trajen vpis in plačilo obveznosti pri
trajnem opravljanju storitev.
(5) Za osebe, ki so bile vpisane v imenik pooblaščenih
oseb v rudarstvu začasno, veljajo glede izbrisa iz imenika do‑
ločbe 114. člena tega zakona.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za re‑
zidente v državah pogodbenicah ter za državljane tretjih držav,
ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v državah pogodbenicah.
118. člen
(pogoji za opravljanje reguliranih rudarskih storitev
za državljane tretjih držav)
(1) Državljani tretjih držav, lahko opravljajo regulirane
rudarske storitve v Republiki Sloveniji samo pod pogojem ma‑
terialne vzajemnosti in če so njihove pridobljene kvalifikacije
enakovredne tistim, ki se zahtevajo za slovenske državljane.
Materialna vzajemnost obstaja, če državljan Republike Slove‑
nije v državi državljana tretje države lahko opravlja regulirano
rudarsko storitev pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod kate‑
rimi ga lahko opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje
države. V primeru, ko ima državljan tretje države pridobljeno
državljanstvo v dveh ali več tretjih državah, se pri ugotavljanju
vzajemnosti upošteva pravni red tiste države, v kateri ima kan‑
didat stalno bivališče, oziroma pravni red tiste države, v kateri
je imel stalno bivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno
prebivanje v Republiki Sloveniji. Če je oseba brez državljan‑
stva, se pri ugotavljanju vzajemnosti upošteva pravni red drža‑
ve njegovega rojstva ali države, v kateri ima stalno bivališče,
ali države, v kateri je imela stalno bivališče pred pridobitvijo
dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
(2) Vzajemnost in enakovrednost kvalifikacij iz prejšnjega
odstavka za regulirane rudarske storitve, za opravljanje katerih
je pogoj vpis v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu, ugotavlja
ministrstvo, pristojno za rudarstvo, v postopku ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev za ta vpis in vpiše v ta imenik državlja‑
ne tretjih držav samo, če so v teh državah pridobili poklicno
kvalifikacijo za opravljanje regulirane rudarske storitve po tem
zakonu in je hkrati izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti z
državo, katere državljani so.
(3) Če državljan tretje države v svoji državi ni pridobil po‑
klicne kvalifikacije za opravljanje regulirane rudarske storitve po
tem zakonu, se njegova zahteva za vpis v imenik pooblaščenih
oseb v rudarstvu zavrne.
4. Možnost združevanja v inženirski zbornici
119. člen
(Matična sekcija rudarjev in geotehnologov)
(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega
interesa na področju izdelovanja rudarske tehnične dokumen‑
tacije ter varstva tretjih oseb, se inženirji, ki delajo na področju
raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin in izpolnjujejo s
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tem zakonom določene pogoje za opravljanje rudarskih storitev
s področja izdelovanja rudarskih projektov in njihovega revidi‑
ranja, lahko združujejo tudi v pristojno inženirsko zbornico (v
nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2) S ciljem enakopravnosti inženirjev vseh strok, zdru‑
ženih v zbornici, se inženirji iz prejšnjega odstavka znotraj
zbornice organizirajo v matični sekciji inženirjev rudarske in
geotehnološke stroke (v nadaljnjem besedilu: Matična sekcija
rudarjev in geotehnologov) kot pooblaščeni rudarski inženirji.
(3) Pri uresničevanju pravic in obveznosti pooblaščenih
rudarskih inženirjev, organiziranih v Matični sekciji rudarjev in
geotehnologov, se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo
organizacijo in delovno področje zbornice.
5. Izključevanja
120. člen
(vrste izključevanj)
(1) Kot izvajalec rudarskih del in rudarski projektant lah‑
ko nastopajo različne pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo
pogoje, predpisane s tem zakonom, lahko pa tudi ista pravna
oziroma fizična oseba hkrati nastopa kot izvajalec rudarskih del
in rudarski projektant, če ni s tem členom določeno drugače.
(2) Kot rudarski revident lahko nastopa samo tista pravna
ali fizična oseba, ki v zvezi z rudarskimi deli, za katera opravlja
revizijo rudarskega projekta, ne nastopa kot rudarski projektant
ali izvajalec rudarskih del.
(3) Revizije rudarskega projekta ne sme opraviti odgo‑
vorni rudarski projektant, ki je izdelal takšen rudarski projekt,
revizijske klavzule pa ne sme izdati rudarski projektant, ki je
izdelal takšen rudarski projekt.
(4) Nosilec rudarske pravice za raziskovanje in nosilec
rudarske pravice za izkoriščanje je lahko tudi rudarski projek‑
tant ali rudarski revident, vendar v tem primeru pri izvajanju
rudarskih del, za katera je opravil revizijo rudarskega projekta,
ne more nastopati kot izvajalec rudarskih del.
(5) Kot odgovorni rudarski revident lahko nastopa samo
oseba, ki v zvezi z rudarskimi deli, ki se nameravajo izvajati na
podlagi rudarskega projekta, ne nastopa kot odgovorni rudarski
projektant.
(6) Kadar je rudarski revident tudi izvajalec rudarskih
del, ne sme biti njegov odgovorni rudarski revident hkrati tudi
tehnični vodja rudarskih del.
(7) V primeru iz prejšnjega odstavka ne smejo biti odgo‑
vorni rudarski projektant, odgovorni rudarski revident in tehnični
vodja rudarskih del v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vključno
tretjega kolena ali v zakonski zvezi ali živeti v izvenzakonski
skupnosti.
6. Obveznost zavarovanja
121. člen
(zavarovanje odgovornosti)
(1) Izvajalec rudarskih del, rudarski projektant, geološki
projektant in rudarski revident morajo imeti pred začetkom
opravljanja dejavnosti in ves čas poslovanja zavarovano svojo
odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti.
(2) Višina letne zavarovalne vsote se v skladu s predpisi
o zavarovalništvu za posamezen zavarovalni primer ali za
vse zavarovalne primere v posameznem letu dogovori med
zavarovalnico in osebami iz prejšnjega odstavka. Višina letne
zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, ne
sme biti:
– za izvajalca rudarskih del pri površinskem izkoriščanju
nižja od 70.000 eurov, za izvajalca rudarskih del pri podze‑
mnem izkoriščanju pa nižja od 120.000 eurov,
– za rudarskega projektanta nižja od 25.000 eurov,
– za geološkega projektanta nižja od 15.000 eurov in
– za rudarskega revidenta nižja od 10.000 eurov.
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(3) Določbe prve alinee prejšnjega odstavka se ne upo‑
rabljajo v primeru, če izvaja površinsko izkoriščanje lastnik
zemljišča, višina letne zavarovalne vsote iz druge, tretje in če‑
trte alineje prejšnjega odstavka pa je lahko za fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost projektanta ali revidenta in pravne osebe,
ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, štejejo za
malo (mini) gospodarsko družbo, za polovico nižja.
(4) V zavarovalno vsoto iz prejšnjega odstavka mora biti
vključeno tudi zavarovanje oseb, ki s pogodbo o zaposlitvi ali
s pogodbo o delu opravljajo za izvajalca rudarskih del, rudar‑
skega projektanta, geološkega projektanta oziroma rudarskega
revidenta storitve tehničnega vodenja rudarskih del, izdelova‑
nja rudarskih projektov, izdelovanja geološke dokumentacije
v rudarstvu ali revidiranja rudarskih projektov in sicer za njih
same in za njihovo odgovornost za škodo tretjim.
(5) Ponudniki rudarskih storitev iz prvega odstavka tega
člena s sedežem izven Republike Slovenije morajo imeti zava‑
rovano odgovornost za škodo v skladu z določbami tega člena.
Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se šteje doka‑
zilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Republiki Sloveniji
ali v državi pogodbenici.
IX. del – INŠPEKCIJSKI NADZOR
122. člen
(rudarska inšpekcija)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določil tega
zakona, na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpi‑
sov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri izvajanju ru‑
darskih del ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju
mineralnih surovin opravlja inšpekcija, pristojna za rudarstvo (v
nadaljnjem besedilu: rudarska inšpekcija).
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo nad skladnostjo izvajanja
določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi
opravlja rudarska inšpekcija v raziskovalnih in pridobivalnih
prostorih oziroma območjih rudnikov, inšpekcijsko nadzorstvo
nad nezakonitim izvajanjem rudarskih del pa v skladu z zakoni,
ki urejajo zagotavljanje predpisane rabe prostora in predpisi,
izdanimi na njihovi podlagi, opravljajo za posamezno vrsto rabe
prostora pristojne inšpekcije.
(3) Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti rudarske
inšpekcije neposredno opravlja rudarski inšpektor.
123. člen
(posebnosti in izjeme pri inšpekcijskem nadzorstvu)
(1) V skladu z določbami drugega odstavka prejšnjega
člena opravljajo:
1. inšpektor oziroma inšpektorica inšpekcije, pristojne za
urejanje prostora in graditev objektov (v nadaljnjem besedilu:
gradbeni inšpektor), nadzorstvo z vidika nezakonitega izvajanja
rudarskih del na stavbnih zemljiščih in nadzorstvo nad gradnjo
dodatne rudarske infrastrukture izven rudniških prostorov, v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
2. inšpektor oziroma inšpektorica inšpekcije, pristojne
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z delovnim področjem
varstva kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: kmetijski
inšpektor), nadzorstvo z vidika nezakonitega izvajanja rudar‑
skih del na kmetijskih zemljiščih, v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča;
3. inšpektor oziroma inšpektorica inšpekcije, pristojne
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z delovnim področjem
varstva gozdov (v nadaljnjem besedilu: gozdarski inšpektor),
nadzorstvo z vidika nezakonitega izvajanja rudarskih del v
gozdovih, v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove;
4. inšpektor oziroma inšpektorica inšpekcije, pristojne za
okolje (v nadaljnjem besedilu: okoljski inšpektor), nadzorstvo:
– z vidika nezakonitega izvajanja rudarskih del v posebej
varovanih oziroma zavarovanih območjih, v skladu s predpisi,
ki ureja ohranjanje narave;
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– z vidika nezakonitega izvajanja rudarskih del v vodi ali
na vodnih zemljiščih in z vidika obremenitve na količinsko in
kemijsko stanje podzemne vode pri izkoriščanju geotermičnih
energetskih virov ter vbrizgavanju in skladiščenju zemeljskih
plinov v geološke strukture, v skladu s predpisi, ki urejajo
vode;
– z vidika obremenjevanja okolice rudniških prostorov s
hrupom, ki ga povzroča izvajanje rudarskih del in z vidika tve‑
ganja za okolje ali zdravje ljudi zaradi morebitnega uhajanja v
ozračje v geološke strukture uskladiščenih zemeljskih plinov, v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
– z vidika varstva pred ionizirajočimi sevanji in ukrepov
sevalne in jedrske varnosti v skladu s predpisi, ki urejajo var‑
stvo pred ionizirajočimi sevanji.
(2) Inšpektorji iz prejšnjega odstavka v okviru svojega
inšpekcijskega nadzorstva izdajajo potrebne ukrepe in odloč‑
be na podlagi pooblastil, ki jih imajo v predpisih iz prejšnjega
odstavka in z njimi seznanjajo rudarsko inšpekcijo.
(3) Če se izven rudniškega prostora gradi objekt s pomo‑
čjo razstreljevanja ali vrta vrtina globine nad 300 m, opravljata
inšpekcijski nadzor nad celotnim objektom gradbeni inšpektor,
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in inšpektor
inšpekcije, pristojne za delo z delovnim področjem nadzora var‑
stva in zdravja pri delu, v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in
zdravje pri delu, rudarski inšpektor pa nadzira samo skladnost
razstreljevanja oziroma vrtanja vrtin z določbami tega zakona
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
124. člen
(rudarski inšpektor)
(1) Rudarski inšpektor, ki nadzira izvajanje podzemnih
rudarskih del pri izkoriščanju mineralnih surovin, je lahko samo
oseba z univerzitetno izobrazbo rudarske ali geotehnološke
stroke, ki ima najmanj deset let delovnih izkušenj pri razisko‑
vanju in izkoriščanju mineralnih surovin, od tega vsaj 8 let pri
izvajanju podzemnih rudarskih del.
(2) Rudarski inšpektor, ki nadzira izvajanje rudarskih del
na površini, je lahko samo oseba z univerzitetno izobrazbo
rudarske ali geotehnološke stroke, ki ima najmanj pet let de‑
lovnih izkušenj pri izvajanju rudarskih del na raziskovanju in
izkoriščanju ter pripravi mineralnih surovin, od tega najmanj tri
leta na površinskih kopih.
(3) Rudarski inšpektor, ki nadzira elektroenergetske na‑
prave pri izvajanju rudarskih del, je lahko samo oseba z uni‑
verzitetno izobrazbo elektrotehniške stroke, ki ima vsaj pet let
delovnih izkušenj pri izvajanju podzemnih rudarskih del.
(4) Rudarski inšpektor, ki nadzira izvajanje podzemnih
rudarskih del, ki jih ogroža metan, drugi plini, vdori vode, mulja
in blata ali nevaren premogov prah, mora imeti vsaj pet let
delovnih izkušenj pri rudarskih delih v jamskih obratih, ki jih
ogrožajo navedene nevarnosti in izpolnjevati ostale pogoje iz
prvega odstavka tega člena.
125. člen
(pristojnosti rudarskega inšpektorja)
(1) Kadar nadzoruje izvajanje ukrepov s področja varnosti
in zdravja pri delu pri izvajanju rudarskih del po določbah tega
zakona, ima rudarski inšpektor pravice in dolžnosti kot jih ima
inšpektor za delo, po predpisih, ki urejajo inšpekcijo dela in
predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.
(2) Rudarski inšpektor je pristojen opraviti nadzor tudi nad
gradnjami in drugimi posegi v prostor, nastalimi z rudarskimi
deli z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin
in v primeru nedovoljenih posegov v prostor, kadar so izvrše‑
ni neposredno poleg raziskovalnega oziroma pridobivalnega
prostora.
(3) Rudarski inšpektor nadzoruje zlasti:
1. ali so izpolnjeni pogoji za začetek raziskovanja mine‑
ralnih surovin po tem zakonu in ali se raziskovanje mineralnih
surovin izvaja v skladu z dovoljenjem za raziskovanje;
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2. ali so izpolnjeni pogoji za začetek izkoriščanja mine‑
ralnih surovin po tem zakonu in ali se izkoriščanje mineralnih
surovin izvaja v skladu s koncesijsko pogodbo;
3. ali nosilci dovoljenja za raziskovanje, nosilci rudarske
pravice, izvajalci rudarskih del, rudarski projektanti in rudarski
revidenti izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom;
4. ali so v rudarskih projektih izjave odgovornih oseb, da
so bile pri projektiranju upoštevane določbe tega zakona, pred‑
pisi, izdani na njegovi podlagi in predpisi s področja varnosti in
zdravja pri delu;
5. ali imajo izvajalci rudarskih del na delovišču dokumen‑
tacijo, predpisano s tem zakonom;
6. ali se rudarska dela izvajajo v skladu z določbami tega
zakona, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in predpisi s po‑
dročja varnosti in zdravja pri delu;
7. ali osebe, ki izvajajo tehnično vodenje del, tehnično
nadzorstvo in naloge s področja varnosti in zdravja pri delu,
izpolnjujejo pogoje po tem zakonu;
8. ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe zahtevnih
rudarskih del in rudniške gradnje;
9. ali se po izdaji dovoljenja za opustitev rudarskih del
izvaja predpisana sanacija okolja.
(4) Inšpektor nadzoruje tudi delo obratov, ki so v neposre‑
dni zvezi s tehnološkim procesom izvajanja rudarskih del, kakor
tudi delovanje elektroenergetskih naprav, ki se uporabljajo pri
izvajanju rudarskih del.
(5) Če rudarski inšpektor ob opravljanju nadzorstva ugoto‑
vi, da se v območju rudniškega prostora gradi ali je že zgrajen
objekt, za katerega je s 93. členom tega zakona določeno, da
se ga lahko gradi, če se predhodno pridobi soglasje nosilca
rudarske pravice za izkoriščanje, nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje pa za takšno gradnjo ni izdal soglasja, o tem se‑
znani pristojnega gradbenega inšpektorja.
126. člen
(pravice rudarskega inšpektorja)
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima rudarski
inšpektor pravico:
1. pregledati rudarske objekte, postroje in naprave,
2. pregledati tehnično in drugo dokumentacijo,
3. ugotavljati identiteto oseb, ki izvajajo rudarska dela,
4. odvzeti tehnično dokumentacijo za največ osem dni ali
jo fotokopirati v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito avtorskih
pravic,
5. fotografirati lokacije, kjer je prepovedal dela,
6. zahtevati potrebna obvestila ali osnovne vzorce mi‑
neralnih surovin ali drugega materiala, ki so v zvezi z zagota‑
vljanjem varnosti v rudniku ter ustrezna dokazila o tem, da je
varnost zagotovljena,
7. v primeru nezadostnih dokazil iz prejšnje točke naročiti
pri odboru izvedencev rudarske stroke v imenu in za račun
nosilca rudarske pravice za raziskovanje oziroma nosilca rudar‑
ske pravice za izkoriščanje izdelavo strokovnega mnenja,
8. predlagati pristojnemu organu uvedbo postopka za
odvzem rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje, če
se kljub odločbi ni izvedlo predpisanih ukrepov za varnost in
zdravje pri delu in ukrepov, ki so potrebni za varnost ljudi in
okolja,
9. trajno ali začasno prepovedati izvajanje rudarskih del,
10. predlagati odvzem dovoljenja za raziskovanje ali pre‑
nehanje rudarske pravice za izkoriščanje, če se kljub odločbi iz
129. člena tega zakona izvaja raziskovanje mineralnih surovin
v nasprotju z dovoljenjem za raziskovanje ali izkorišča mineral‑
ne surovine v nasprotju s koncesijsko pogodbo in
11. predlagati izbris osebe iz imenika pooblaščenih oseb
v rudarstvu, če ta ne izvaja z odločbo odrejenih ukrepov in s
tem očitno krši določbe tega zakona.
(2) Rudarski inšpektor lahko največ za osem dni odvzame
dokumentacijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje resničnega sta‑
nja v obravnavani zadevi, če meni, da so očitno kršene določbe
tega zakona, tehničnih predpisov in predpisov s področja var‑
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nosti in zdravja pri delu in drugih predpisov, izdanih na podlagi
tega zakona ali, da obstaja sum, da je bil storjen prekršek.
(3) O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka ru‑
darski inšpektor izda nosilcu rudarske pravice za raziskovanje
oziroma nosilcu rudarske pravice za izkoriščanje ali izvajalcu
rudarskih del potrdilo, iz katerega mora biti razvidno, katera
dokumentacija je bila odvzeta.
127. člen
(dolžnosti rudarskega inšpektorja)
(1) Rudarski inšpektor mora v primeru smrtne ali sku‑
pinske nesreče v rudniku takoj na mestu pričeti z raziskavo
okoliščin nesreče, odrediti ukrepe za zavarovanje dokazov in
ukrepe varnostne narave in izdelati pisno mnenje o vzrokih
nesreče.
(2) Rudarski inšpektor mora v skladu z letnim načrtom
izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora, ki upošteva ocene
tveganja izvajalca rudarskih del, vendar najmanj enkrat letno
opraviti nadzor nad izvajanjem rudarskih del, ki jih ogroža me‑
tan, drugi plini, vdori vode, mulja in blata, nevaren premogov
prah, kremenov prah ali živosrebrni hlapi ter prostor, kjer je
nevarnost radioaktivnih sevanj in v primerih, ko je tveganje za
nevarne pojave povečano.
(3) Pri rudarskih delih, ki niso zajeta v prejšnjem odstav‑
ku, mora rudarski inšpektor opraviti nadzor v skladu z letnim
načrtom izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora, ki upošteva
ocene tveganja izvajalca rudarskih del, vendar najmanj enkrat
na dve leti.
128. člen
(pravna sredstva)
(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za rudar‑
skega inšpektorja ter za izvrševanje inšpekcijskega nadzora
uporabljajo predpisi, ki urejajo upravo ter predpisi o splošnem
upravnem postopku.
(2) Zoper odločbo rudarskega inšpektorja je dovoljena pri‑
tožba na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, in sicer v petnajstih
dneh po njeni vročitvi.
129. člen
(ureditvena odločba)
(1) Rudarski inšpektor mora nepravilnosti in pomanjkljivo‑
sti, ugotovljene pri inšpekcijskem pregledu, vpisati v zapisnik o
opravljenem inšpekcijskem pregledu.
(2) Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima rudar‑
ski inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti, da nosilec
rudarske pravice za raziskovanje, nosilec rudarske pravice za
izkoriščanje ali izvajalec rudarskih del z dejanjem ali opusti‑
tvijo dejanja v roku, ki ga določi rudarski inšpektor, zagotovi
izvajanje tega zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi
in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu iz svoje
pristojnosti.
(3) Kadar obstoji neposredna nevarnost za življenje in
zdravje ljudi, za promet, sosednje objekte ali njihovo okolico in
okolje, je odločba iz prejšnjega odstavka lahko tudi ustna. Izrek
ustne odločbe rudarski inšpektor vpiše v knjigo rudarskega
nadzora, skupaj z odreditvijo ukrepa iz prejšnjega odstavka.
(4) Rudarski inšpektor mora izdati pisno odločbo nosilcu
rudarske pravice za raziskovanje, nosilcu rudarske pravice za
izkoriščanje ali izvajalcu rudarskih del najkasneje v osmih dneh
od dneva, ko je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
(5) V odločbi iz prejšnjega odstavka rudarski inšpektor
določi tudi rok, v katerem mu mora nosilec rudarske pravice
za raziskovanje, nosilec rudarske pravice za izkoriščanje ali
izvajalec rudarskih del v pisni obliki sporočiti, na kakšen način
je izvršil v odločbi odrejene inšpekcijske ukrepe.
(6) Zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega
člena je dovoljena pritožba.
(7) Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena
ne zadrži izvršitve odločbe.
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130. člen
(zastavna pravica in izvajanje denarnih izvršb)
(1) Republika Slovenija ima v zavarovanje svoje terjatve iz
naslova vseh stroškov, nastalih v zvezi z izpolnitvijo inšpekcij‑
skih ukrepov, ki se nanašajo na izvajanje sanacijskih del znotraj
pridobivalnega prostora, ki so predmet sanacije, odpravo posle‑
dic rudarjenja ali izvedbo potrebnih ukrepov zavarovanja, kakor
tudi kazni, izrečenih v inšpekcijskih postopkih, do celotnega
poplačila zakonito zastavno pravico na vseh nepremičninah
zavezanca.
(2) Vse odločbe, sodbe in druge izvršljive akte, ki so pod‑
laga za terjatve iz prejšnjega odstavka, pristojni organi pošljejo
pristojnemu sodišču, ki vpiše zastavno pravico v zemljiško
knjigo po uradni dolžnosti.
131. člen
(trajna in začasna prepoved)
(1) Rudarski inšpektor lahko z odločbo prepove izvajalcu
izvajanje rudarskih del do odprave nepravilnosti, če pri inšpek‑
cijskem nadzorstvu ugotovi:
1. da izvajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo
in ustreznega delovnega okolja ter delovnega procesa, kakor je
to določeno z odobreno rudarsko tehnično dokumentacijo,
2. da izvajalec pri izvajanju rudarskih del ne upošteva
v celoti določb tega zakona, tehničnih predpisov, predpisov
s področja varnosti in zdravja pri delu in drugih predpisov ali
rudarskih del ne izvaja v skladu z odobreno rudarsko tehnično
dokumentacijo,
3. da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, de‑
lovnega okolja ali nezavarovanega območja, grozi delavcem
izvajalca rudarskih del nevarnost poškodbe ali zdravstvene
okvare ali, da delavci niso prejeli ustreznih navodil,
4. da izvajalec rudarskih del ni upošteval odredb inšpek‑
torja izrečenih z ustno odločbo,
5. da izvajalec rudarskih del ali njegova odgovorna oseba
onemogoči inšpekcijski pregled.
(2) Rudarski inšpektor mora z odločbo prepovedati izva‑
jalcu izvajanje rudarskih del do odprave nepravilnosti, če pri
inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi:
1. da izvajalec izvaja zahtevna rudarska dela brez potrje‑
nega rudarskega projekta za izvedbo ali, da se rudarska dela
izvajajo v nasprotju s tehničnimi predpisi, predpisi s področja
varnosti in zdravja pri delu in drugimi predpisi, ki veljajo za
rudarska dela v rudniku, kar lahko ogrozi življenje in zdravje
ljudi, varnost prometa ter bližnjih objektov ali utegne nastati
večja materialna škoda,
2. da pri izvajalcu zaposleni delavci ne izpolnjujejo pogo‑
jev glede strokovne usposobljenosti po tem zakonu,
3. da izvajalec ali njegova odgovorna oseba huje ali kljub
izrečeni odredbi rudarskega inšpektorja ponovno krši določbe
tehničnih predpisov, predpisov s področja varnosti in zdravja pri
delu in drugih predpisov, ki veljajo za rudarska dela ter splošnih
aktov izvajalca rudarskih del po tem zakonu,
4. da izvajalec uporablja rudniške gradnje ali naprave
brez dovoljenja za uporabo, kar neposredno ogroža stabilnost
in obstoj objekta ali naprave, varnost življenja in zdravja ljudi,
prometa, sosednjih objektov in okolja ter predstavlja neposre‑
dno nevarnost za življenje ali zdravje delavcev izvajalca,
5. da izvajalec pri izvajanju del posega izven odobrenega
raziskovalnega ali pridobivalnega prostora.
(3) Rudarski inšpektor z odločbo trajno prepove izvajanje
rudarskih del pravni ali fizični osebi, ki:
– raziskuje ali izkorišča mineralne surovine izven odobre‑
nega raziskovalnega ali pridobivalnega prostora, ali
– raziskuje mineralne surovine brez dovoljenja za razi‑
skovanje ali
– izkorišča mineralne surovine brez podeljene rudarske
pravice za izkoriščanje ali
– ji je koncesijsko razmerje po določbah tega zakona
prenehalo.
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(4) V odločbi iz prvega in drugega odstavka tega člena
rudarski inšpektor določi tudi rok, v katerem mu mora nosilec
rudarske pravice za raziskovanje oziroma nosilec rudarske
pravice za izkoriščanje v pisni obliki sporočiti, na kakšen način
je izvršil v odločbi odrejene inšpekcijske ukrepe.
132. člen
(način izdaje odločbe)
(1) Odločba po prvem in drugem odstavku prejšnjega čle‑
na je lahko ustna. Izrek ustne odločbe rudarski inšpektor vpiše
v knjigo rudarskega nadzora, skupaj z odreditvijo ukrepa.
(2) Rudarski inšpektor mora izdati pisno odločbo iz prej‑
šnjega odstavka izvajalcu najkasneje v osmih dneh od dneva,
ko je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
(3) Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
ne zadrži izvršitve odločbe.
133. člen
(dolžnosti izvajalca rudarskih del)
(1) Izvajalec rudarskih del mora rudarskemu inšpektorju
zagotoviti nemoteno izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva,
mu dovoliti vstop v območje, kjer se izvajajo rudarska dela ter
mu dati na razpolago vse zahtevane podatke, listine in poročila,
ki so potrebna za izvedbo inšpekcijskega nadzora.
(2) Odgovorna oseba izvajalca je dolžna inšpektorju pisno
poročati o izvršitvi ukrepov, naloženih z odločbo iz drugega ali
tretjega odstavka 129. člena tega zakona tako, da je iz poročila
vidno, kako je izvajalec rudarskih del izvršil ukrep.
134. člen
(izvršba s prisilitvijo)
(1) Če je pravni ali fizični osebi z odločbo inšpektorja
odrejena trajna prepoved izvajanja rudarskih del iz tretjega
odstavka 131. člena tega zakona, kršitelj pa z odločbo odreje‑
ne prepovedi ne spoštuje, uvede rudarski inšpektor po uradni
dolžnosti postopek izvršbe s prisilitvijo.
(2) V primeru uvedbe postopka izvršbe s prisilitvijo iz prej‑
šnjega odstavka znaša višina prve denarne kazni do 600 eurov.
(3) Vsaka poznejša izrečena denarna kazen za prisilitev
se poveča za 400 eurov, pri tem pa skupaj ne sme znašati več
kot 1.000 eurov.
(4) Vse kasnejše kazni za prisilitev zavezanca, ki kljub
izrečenim kaznim ne izpolni svojih obveznosti, se izrekajo vse,
dokler seštevek denarnih kazni ne doseže sedemkratnega
zneska iz drugega odstavka tega člena.
(5) Če zavezanec kljub izrečenim denarnim kaznim iz
prejšnjega odstavka ne opravi nedenarnih obveznosti iz prvega
odstavka tega člena, ga k temu fizično prisili rudarski inšpektor
ob pomoči policije. Policija ima pri izvajanju določbe iz prejšnje‑
ga stavka vsa pooblastila iz zakona, ki ureja policijo.
135. člen
(izvršba po drugih osebah)
(1) Postopek izvršbe po drugih osebah uvede s sklepom
rudarski inšpektor po uradni dolžnosti zoper nosilca rudarske
pravice za raziskovanje in nosilca rudarske pravice za izko‑
riščanje, ki po končanem izvajanju rudarskih del ne izvede z
inšpekcijsko odločbo odrejene dokončne sanacije okolja ali
odprave posledic rudarjenja ali odrejenih potrebnih ukrepov
zavarovanja, na stroške zavezanca.
(2) Pred izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka rudarski
inšpektor opozori nosilca rudarske pravice za raziskovanje
oziroma nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, da bo uve‑
den postopek izvršbe po drugih osebah in mu ustno določi
rok, v katerem še lahko izvede s prejšnjo inšpekcijsko odločbo
odrejena ravnanja. Ta rok ne sme biti krajši od osmih dni in ne
daljši od petnajstih dni.
(3) Za opravljanje materialnih dejanj izvršbe inšpekcijskih
ukrepov iz prejšnjega odstavka, odrejenih v dokončnih inšpek‑
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cijskih odločbah, izdanih na podlagi tega zakona, se izberejo
izvajalci v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
136. člen
(posebne prepovedi)
(1) V primerih iz prejšnjega člena je prepovedana odtujitev
in obremenitev nepremičnin, ki so predmet sanacije, odprave po‑
sledic rudarjenja ali zavarovanja, razen če je to potrebno zaradi
izvršitve izrečenih inšpekcijskih ukrepov.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina
sklepa, s katerim se uvede izvršba po drugih osebah po določ‑
bah tega zakona.
137. člen
(zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve
ter možnost izbrisa)
(1) Sklep, s katerim se uvede izvršba po drugih osebah po
določbah tega zakona, rudarski inšpektor po uradni dolžnosti
pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško
knjigo vpiše zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve iz
prejšnjega člena.
(2) Zaznamba iz prejšnjega odstavka se izbriše iz zemlji‑
ške knjige na predlog rudarskega inšpektorja, lahko pa tudi na
predlog inšpekcijskega zavezanca, če predlogu priloži potrdilo
rudarskega inšpektorja o izvršeni odločbi ter v drugih primerih,
določenih s predpisi, ki urejajo zemljiško knjigo.
138. člen
(načini izvršbe inšpekcijskih ukrepov)
(1) Izvršba s prisilitvijo in izvršba po drugih osebah se
opravi po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek, kolikor
s tem zakonom ni drugače določeno.
(2) Vse izvršbe inšpekcijskih ukrepov, izrečenih na podlagi
tega zakona v zvezi s plačili denarnih kazni in stroškov, nastalih v
inšpekcijskem postopku, določenih oziroma odmerjenih na pod‑
lagi tega zakona, izvršuje pristojni državni organ po predpisih, ki
urejajo prisilno izterjavo davkov.
139. člen
(inšpekcijski ukrepi v primeru nezakonitega
izvajanja rudarskih del)
(1) Če rudarski inšpektor ob opravljanju nadzorstva sam
ali na podlagi obvestila lastnika zemljišča ugotovi, da se izvajajo
nezakonita rudarska dela, odredi, da se z deli takoj preneha ter
na stroške izvajalca vzpostavi prejšnje stanje ali drugače sanira
zemljišče, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. Če rudarski inšpektor
po uvedbi postopka ne najde izvajalca, ugotovi pa, da lastnik
zemljišča ni ravnal v skladu z določbami 90. člena tega zakona,
nosi stroške sanacije zemljišča lastnik zemljišča, razen če v tem
postopku dokaže, da ni vedel oziroma ni mogel vedeti, da se na
njegovem zemljišču izvajajo nezakonita rudarska dela.
(2) Če rudarski inšpektor ob opravljanju nadzorstva sam ali
na podlagi obvestila lastnika zemljišča ugotovi, da se rudarska
dela izvajajo nezakonito izven rudniškega prostora, o tem brez
odlašanja obvesti krajevno pristojno državno tožilstvo in odvisno
od vrste zemljišča, na katerem se nezakonito izvaja rudarska
dela, tudi pristojnega inšpektorja iz prvega odstavka 123. člena
tega zakona, sam pa ne uvede postopka.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora uvesti
postopek:
– gradbeni inšpektor, če se nezakonito izvajajo rudarska
dela na stavbnem zemljišču;
– kmetijski inšpektor, če se nezakonito izvajajo rudarska
dela na kmetijskem zemljišču;
– gozdarski inšpektor, če se nezakonito izvajajo rudarska
dela v gozdu;
– okoljski inšpektor, če se nezakonito izvajajo rudarska
dela v posebej varovanem območju ali v vodi oziroma na vo‑
dnem zemljišču.
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X. del – KAZENSKE DOLOČBE
140. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se kaznuje za pre‑
kršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posa‑
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če začne raziskovanje mineralne surovine brez pravno‑
močnega dovoljenja za raziskovanje (prvi odstavek 28. člena);
2. če ne prijavi začetka raziskovalnih rudarskih del na
predpisani način (drugi odstavek 29. člena);
3. če pred začetkom izvajanja raziskovalnih rudarskih del
ne imenuje odgovorne osebe (prvi odstavek 29. člena);
4. če v predpisanem roku ministrstvu, pristojnem za rudar‑
stvo, ne posreduje poročila o opravljenih raziskovanjih in rezulta‑
te raziskovanja mineralnih surovin (tretji odstavek 29. člena);
5. če Geološkemu zavodu Slovenije onemogoči odvzema‑
nje vzorcev iz vrtin (četrti odstavek 29. člena);
6. če ne uporablja mineralnih surovin, ki jih pridobi ob razi‑
skovanju, na predpisani način (prvi odstavek 30. člena);
7. če mineralne surovine, ki jih pridobi ob raziskovanju,
proda na trgu (drugi odstavek 30. člena);
8. če ne zagotovi predpisanih ukrepov za preprečitev na‑
stanka nevarnosti za ljudi, premoženje in okolico (prvi odstavek
31. člena).
(2) Z globo od 500 do 3.000 eurov se kaznuje tudi odgovor‑
na oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega pod‑
jetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna
oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje
za srednje veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od
5.000 do 30.000 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki ure‑
jajo gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo,
pa se kaznuje z globo od 10.000 do 50.000 eurov, odgovorna
oseba pravne osebe, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske
družbe, šteje za srednje veliko in veliko gospodarsko družbo, pa
se kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 eurov.
141. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 do 20.000 eurov se kaznuje za pre‑
kršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posa‑
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če začne izkoriščanje mineralnih surovin pred začetkom
veljavnosti koncesijske pogodbe (prvi odstavek 69. člena);
2. če ne prijavi začetka rudarskih del na predpisani način
(drugi odstavek 69. člena);
3. če izvaja rudarska dela, pa ne izpolnjuje pogojev za
izvajalca rudarskih del (tretji odstavek 69. člena);
4. če pred začetkom izvajanja zahtevnih rudarskih del ne
poskrbi za predpisani rudarski projekt za izvedbo (četrti odstavek
69. člena);
5. če pred začetkom izvajanja rudarskih del ne poskrbi za
načrt rudniškega prostora (prvi odstavek 72. člena);
6. če ob izvajanju rudarskih del ne poskrbi za predpisano
geološko dokumentacijo (drugi odstavek 72. člena);
7. če ob izvajanju rudarskih del ne poskrbi za načrte rudar‑
skih merjenj (tretji odstavek 72. člena);
8. če ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo ne predloži pro‑
gram izkoriščanja mineralnih surovin, ter najpozneje do konca
januarja tekočega leta ne sporoči letno načrtovan izkop mineral‑
ne surovine (osmi odstavek 72. člena);
9. če ne zagotovi izdelave dokumentacije o zalogah in virih
mineralnih surovi, ki jih izkorišča (deveti odstavek 72. člena);
10. če ne spremlja in nadzoruje geološke in druge geofizi‑
kalne pojave, ravni hrupa in druge vplive na okolje, ki nastanejo
zaradi izvajanja rudarskih del in ne zagotavlja monitoringa o
vplivih svoje dejavnosti na okolje na predpisani način (deseti
odstavek 72. člena);
11. če onemogoči predpisano kategorizacijo glede na ob‑
stoječe nevarnosti in stopnje nevarnosti zaradi škodljivih poja‑
vov plina, vode in drugih nevarnih lastnosti (enajsti odstavek
72. člena);
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12. če ne prijavi začasne ustavitve del na predpisani način
(prvi odstavek 82. člena);
13. če ne klasificira in kategorizira zalog in vire mineralnih
surovin in o njih ne poroča ministrstvu, pristojnem za rudarstvo,
na predpisani način (prvi odstavek 83. člena);
14. če začne z gradnjo dodatne rudarske infrastrukture
brez gradbenega dovoljenja (tretji odstavek 84. člena);
15. če omogoči uporabo izvedenih zahtevnih rudarskih del
brez poprej izvedenega strokovnega tehničnega pregleda (prvi
odstavek 94. člena);
16. če v primeru popolne in trajne opustitve izvajanja ru‑
darskih del ne vloži vloge za pridobitev dovoljenja za opustitev
rudarskih del (drugi odstavek 95. člena);
17. če trajno zapusti rudnik brez pravnomočne odločbe
prenehanju pravic in obveznosti (prvi odstavek 100. člena).
(2) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovor‑
na oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega pod‑
jetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna
oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje
za srednje veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od
10.000 do 50.000 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki ure‑
jajo gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo,
pa se kaznuje z globo od 20.000 do 100.000 eurov, odgovorna
oseba pravne osebe, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske
družbe, šteje za srednje veliko in veliko gospodarsko družbo, pa
se kaznuje z globo od 1.000 do 6.000 eurov.
142. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če opravlja dejavnost izvajanja rudarskih del, pa ne
izpolnjuje predpisanih pogojev (22. člen);
2. če izvaja raziskovanje mineralnih surovin brez dovoljenja
za raziskovanje (prvi odstavek 28. člena);
3. če izvaja izkoriščanje mineralnih surovin brez koncesij‑
ske pogodbe (prvi odstavek 69. člena);
4. če ne izdeluje rudarskih načrtov in kart na predpisani
način (tretji odstavek 72. člena);
5. če izvaja rudarska dela brez upoštevanja zadnjega sta‑
nja rudarske tehnike in zato nastanejo škodljivi vplivi na okolje
(peti odstavek 72. člena);
6. če izvaja rudarska dela, koder obstoji nevarnost za
življenje in zdravje ljudi, za promet, sosednje objekte ali okolje,
brez potrjenega rudarskega projekta za izvedbo (šesti odstavek
72. člena);
7. če izvaja zahtevna rudarska dela v nasprotju s tehničnimi
predpisi, predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu okolja
(sedmi odstavek 72. člena);
8. če ne izvaja predpisane kategorizacije glede na obsto‑
ječe nevarnosti in ne določa stopnje nevarnosti zaradi škodljivih
pojavov plina, vode in drugih nevarnih lastnosti na predpisani
način (enajsti odstavek 72. člena);
9. če ne zagotavlja izvajanja in nadzorstva nad izvajanjem
tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja
pri delu (prvi odstavek 75. člena);
10. če ne organizira službe za varnost pri delu in ne za‑
gotovi, da naloge zdravstvenih ukrepov v zvezi z varnostjo in
zdravjem pri delu opravlja pooblaščeni zdravnik (drugi odstavek
75. člena);
11. če pred začetkom del ne izdela varnostnega načrta
(peti odstavek 75. člena);
12. če ne organizira reševalne službe na predpisani način
(prvi odstavek 76. člena);
13. če ne omogoči projektantski nadzor nad izvajanjem
rudarskih del po potrjenem rudarskem projektu za izvedbo (četrti
odstavek 78. člena);
14. če po zaključku izvedbe zahtevnih rudarskih del ter
pred začetkom njihove uporabe, ne opravi interni strokovno
tehnični pregled (prvi odstavek 94. člena);
15. če o opravljenih strokovno tehničnih pregledih in vzdrže‑
vanju izvedenih rudarskih del, zgrajenih rudarskih objektov, monti‑
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ranih rudarskih postrojev in obratovanju rudarske infrastrukture ne
vodi evidence na predpisani način (peti odstavek 94. člena).
(2) Z globo od 500 do 3.000 eurov se kaznuje tudi odgovor‑
na oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega pod‑
jetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna
oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje
za srednje veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od
20.000 do 70.000 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki ure‑
jajo gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo,
pa se kaznuje z globo od 30.000 do 200.000 eurov, odgovorna
oseba pravne osebe, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske
družbe, šteje za srednje veliko in veliko gospodarsko družbo, pa
se kaznuje z globo od 1.000 do 10.000 eurov.
143. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če opravlja dejavnost izdelovanja rudarske tehnične do‑
kumentacije, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev (23. člen);
2. če izvaja rudarska dela na podlagi rudarskega projekta,
za katerega je opravil revizijo (četrti odstavek 120. člena);
3. če v času svojega poslovanja nima zavarovane svoje od‑
govornosti za škodo, ki bi utegnila nastati tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti (prvi odstavek 121. člena).
(2) Z globo od 500 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovor‑
na oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega pod‑
jetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna
oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje
za srednje veliko družbo, se kaznuje z globo od 2.000 do 7.500
eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske
družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z glo‑
bo od 3.000 do 10.000 eurov, odgovorna oseba pravne osebe, ki
se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za srednje
veliko in veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od
1.000 do 2.000 eurov.
144. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost:
1. če opravlja dejavnost revidiranja rudarskih projektov, pa
ne izpolnjuje predpisanih pogojev (24. člen);
2. če pri rudarskih delih, za katera je opravil revizijo ru‑
darskega projekta, nastopa kot rudarski projektant ali izvajalec
rudarskih del (drugi odstavek 120. člena);
3. če izda revizijsko klavzulo za rudarski projekt, ki ga je
izdelal kot rudarski projektant (tretji odstavek 120. člena);
4. če izvaja rudarska dela, pri katerih je njegov odgovorni
rudarski revident hkrati tudi tehnični vodja rudarskih del (šesti
odstavek 120. člena).
(2) Z globo od 500 do 1.000 eurov se kaznuje tudi odgovor‑
na oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega pod‑
jetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna
oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospodarske družbe, šteje za
srednje veliko gospodarsko družbo, se kaznuje z globo od 2.000
do 7.500 eurov, pravna oseba, ki se po predpisih, ki urejajo gospo‑
darske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje
z globo od 3.000 do 10.000 eurov, odgovorna oseba takšne prav‑
ne osebe pa se kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 eurov.
145. člen
(prekrški)
Z globo od 300 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek
fizična oseba:
1. če nastopa kot tehnični vodja rudarskih del, pa ne izpol‑
njuje s tem zakonom predpisanih pogojev za tehnično vodenje
rudarskih del (prvi odstavek 70. člena);
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2. če nastopa kot tehnični vodja rudarskih del, pa pri vo‑
denju in nadziranju ne poskrbi, da se rudarska dela izvajajo v
skladu z določili tehničnih predpisov, predpisov o varnosti in
zdravju pri delu v rudarstvu, predpisov, ki urejajo varnost in
zdravje pri delu, in splošnih aktov, ki veljajo za rudarska dela
(prvi odstavek 78. člena);
3. če nastopa kot tehnični vodja rudarskih del, pa pri
vodenju ali nadziranju ne zagotovi, da se delovne priprave in
naprave vzdržujejo v predpisanem stanju ter se uporabljajo v
skladu s predpisi (tretji odstavek 78. člena);
4. če nastopa kot tehnični vodja rudarskih del, pa ne vodi
knjige rudarskega nadzora na predpisani način (79. člen);
5. če nastopa kot odgovorni projektant, pa ne izpolnjuje s
tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega rudarskega
projektanta (prvi odstavek 105. člena);
6. če nastopa kot odgovorni vodja rudarskega projekta, pa
ne izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev za odgovor‑
nega vodjo rudarskega projekta (drugi odstavek 105. člena);
7. če nastopa kot odgovorni rudarski revident, pa ne iz‑
polnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega
vodjo rudarskega projekta (tretji odstavek 107. člena);
8. če nastopa kot vodja rudarskega revidiranja, pa ne
izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega
vodjo rudarskega projekta (četrti odstavek 107. člena);
9. če po pravnomočnosti izbrisa iz imenika pooblaščenih
oseb v rudarstvu še vedno nastopa kot tehnični vodja rudarskih
del, odgovorni rudarski projektant, odgovorni vodja rudarskega
projekta, odgovorni rudarski revident ali vodja rudarskega revi‑
diranja (peti odstavek 114. člena);
10. če ne dovoli inšpektorju vstopa v poslovne ali obratne
prostore ali mu ne da na razpolago vseh zahtevanih podatkov,
listin in poročil, ki se nanašajo na inšpekcijske zadeve (prvi
odstavek 133. člena).
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14. člena in plačila za rudarsko pravico za izkoriščanje iz pe‑
tega odstavka 14. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS,
št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) pred uveljavi‑
tvijo tega zakona vplačana kot nadomestilo za raziskovanje ali
kot rudarska koncesnina po tem zakonu.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da so rezer‑
virana sredstva iz četrtega odstavka 62. člena Zakona o rudar‑
stvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in
68/08) rezervirana kot sredstva za sanacijo po tem zakonu.
149. člen
(uskladitev rudarske knjige z zakonom)
Register nosilcev rudarske pravice in kataster raziskoval‑
nih in pridobivalnih prostorov iz 12. člena Zakona o rudarstvu
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in
68/08) se z dnem uveljavitve tega zakona štejeta za sestavini
rudarske knjige po tem zakonu.
150. člen
(uskladitev rudarskih projektov z zakonom)
Rudarski projekti izdelani po dosedanjih predpisih, se
lahko prilagajo vlogam v upravnih postopkih, ki v skladu s tem
zakonom, tudi po njegovi uveljavitvi, tečejo po dosedanjih pred‑
pisih, če vložnik ali projektant dokaže, da je bila pogodba za
njihovo izdelavo sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona in če
se takšnim vlogam priloži tudi geodetski načrt, izdelan v skladu
s predpisi, ki urejajo izdelavo geodetskega načrta, namenjenim
za pripravo prostorskih aktov, z vrisano mejo območja razisko‑
valnega oziroma pridobivalnega prostora.
151. člen
(opredelitev prostorskih aktov, namenjenih rudarstvu)

XI. del – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
146. člen
(veljavnost listin in upoštevanje obstoječe
strokovne izobrazbe)
(1) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo
dela in naloge tehničnih vodij rudarskih del, vodij tehniških
služb, odgovornih rudarskih projektantov, odgovornih rudarskih
revidentov in rudarskih inšpektorjev v skladu z Zakonom o ru‑
darstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo
in 68/08), in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, nadaljujejo
z opravljanjem teh del in nalog.
(2) Z dnem uveljavitev tega zakona se šteje, da so osebe, ki
so po Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno pre‑
čiščeno besedilo in 68/08) pridobile nazive samostojni projektanti
in samostojni revidenti, po uveljavitvi tega zakona pridobile naziv
odgovorni rudarski projektanti in odgovorni rudarski revidenti.
147. člen
(dokončanje upravnih postopkov)
(1) Postopki za izdajo odločb o izbiri nosilca rudarske pra‑
vice po 16. členu Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04
– uradno prečiščeno besedilo in 68/08), začeti pred uveljavitvijo
tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o zainteresiranosti za podelitev rudarske pra‑
vice po 17. členu Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04
– uradno prečiščeno besedilo in 68/08), začeti pred uveljavitvijo
tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(3) Postopki za izdajo dovoljenj iz 48. in 50. člena Zako‑
na o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo in 68/08), začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se
dokončajo po dosedanjih predpisih.
148. člen
(uskladitev plačil za rudarsko pravico in rezerviranih sredstev
za sanacijo z zakonom)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da so bila
plačila za rudarsko pravico za raziskovanje iz četrtega odstavka

(1) Za prostorske akte, namenjene rudarstvu po tem za‑
konu, se z dnem uveljavitve tega zakona štejejo tisti prostorski
akti po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07 in 108/09), s katerimi je za območje urejanja kot
namenska raba prostora določena raba za namen izkoriščanja
določene vrste mineralnih surovin.
(2) Če je s prostorskim aktom kot namenska raba prostora
določena raba za namen izkoriščanja določene vrste mineral‑
nih surovin le na delu njegovega območja urejanja, se z dnem
uveljavitve tega zakona prostorski akt le v tem delu šteje za
prostorski akt, namenjen rudarstvu po tem zakonu.
152. člen
(uskladitev imenika pooblaščenih oseb v rudarstvu
z zakonom)
Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu iz 99.a člena Zako‑
na o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo in 68/08) se z dnem uveljavitve tega zakona šteje za
imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu po tem zakonu.
153. člen
(dokončanje inšpekcijskih postopkov)
Inšpekcijski postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zako‑
na, se dokončajo po predpisih, ki so veljali ob njihovi uvedbi.
154. člen
(uskladitev državne rudarske strategije)
(1) Minister, pristojen za rudarstvo, predloži vladi v spre‑
jem državno rudarsko strategijo najkasneje v dveh letih po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Do sprejema državne rudarske strategije se kot držav‑
na rudarska strategija po tem zakonu uporablja splošni načrt
gospodarjenja z mineralnimi surovinami iz 6. člena Zakona o
rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno bese‑
dilo in 68/08), sprejet s sklepom vlade štev. 36100‑5/2009/6
z dne 9. 4. 2009 in objavljen na spletnih straneh ministrstva,
pristojnega za rudarstvo in Geološkega zavoda Slovenije.
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155. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 46/04 in 68/08).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati nasle‑
dnje določbe in deli določb Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02, 41/04 – ZVO‑1, 46/04, 45/04 – ZVZP‑A, 57/04 –
ZCS‑1A, 62/04 – odločba US, 92/05 – ZJC‑B, 111/05 – odločba
US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09):
– v prvem odstavku 2. člena v 12. točki besedilo »in nele‑
galni kop« in 12.4. podtočka;
– v prvem odstavku 148. člena besedilo »in nelegalni
kop«;
– 155. člen;
– v prvem odstavku 158. člena v napovednem stavku bese‑
dilo »in legalne kope«, v tretjem odstavku pa besedilo »oziroma
legalnega kopa« in besedilo »oziroma kop«;
– v drugem odstavku 161. člena besedilo »oziroma v ka‑
mnolomu, gramoznici ali peskokopu«;
– 182. člen.
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati nasle‑
dnji predpisi, ki se uporabljajo do uveljavitve predpisov, izdanih
na podlagi tega zakona:
1. Pravilnik o strokovni izobrazbi in usposobljenosti tehnič‑
nih vodij, vodij tehničnih služb in nadzorno tehničnega osebja
pri raziskovanju ali izkoriščanju rudnin ter o strokovnih izpitih
in ustrezni praksi samostojnih projektantov rudarskih projektov
(Uradni list SRS, št. 14/76 in 16/89),
2. Odlok o postopku ugotavljanja in overjanja razvrščenih
rezerv rudnin in talnih voda (Uradni list SRS, št. 1/79),
3. Uredba o načinu določanja plačila za rudarsko pravico
(Uradni list RS, št. 43/00, 41/02, 52/03 in 67/04),
4. Uredba o določanju plačila za sanacijo posledic rudar‑
skih del (Uradni list RS, št. 43/00),
5. Odredba o hitrosti gibanja traku pri podzemnem pridobi‑
vanju premoga (Uradni list RS, št. 104/00),
6. Pravilnik o vsebini in načinu izdelave splošnega akta o
varnosti in zdravju pri delu, ki ga mora pred pričetkom del izdelati
izvajalec rudarskih del (Uradni list RS, št. 68/01),
7. Odredba o skladiščenju eksplozivnih sredstev v rudar‑
stvu v pomožnih skladiščih (Uradni list RS, št. 12/02),
8. Pravilnik o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in
rudarskih kartah (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.),
9. Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo tehničnega
soglasja (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.),
10. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdrav‑
ja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izko‑
riščanju mineralnih surovin pod zemljo (Uradni list RS, št. 68/03
in 83/03 – popr.),
11. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkori‑
ščanju mineralnih surovin na površinskih kopih (Uradni list RS,
št. 68/03 in 83/03 – popr.),
12. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdrav‑
ja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem (Uradni
list RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.),
13. Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji
rudarskih projektov (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.),
14. Pravilnik o postopku dokazovanja ustreznosti odkopne
metode, tehnologije in naprav (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03
– popr.),
15. Pravilnik o označevanju mej in načinu vodenja katastra
raziskovalnih in pridobivalnih prostorov ter o načinu vodenja regi‑
stra nosilcev rudarske pravice (Uradni list RS, št. 76/03),
16. Pravilnik o predpisih in zahtevah za zagotavljanje var‑
nosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri boga‑
tenju mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 93/03),
17. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu in o tehničnih ukrepih za dela na površini in pod zemljo,
ki niso povezana z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih
surovin (Uradni list RS, št. 95/03),
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18. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljeva‑
nju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih suro‑
vin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih
del v drugih dejavnostih (Uradni list RS, št. 111/03),
19. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri skladiščenju
in izrabi sekundarnih ali trenutno odpadnih surovin v rudarstvu
(Uradni list RS, št. 111/03),
20. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri postavljanju
in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih
in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
(Uradni list RS, št. 111/03, 52/04 in 117/05),
21. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri prevažanju v
podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkorišča‑
nju mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 111/03),
22. Pravilnik rudarske reševalne službe (Uradni list RS,
št. 117/05),
23. Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in vi‑
rov nafte, kondenzatov in naravnih plinov (Uradni list RS,
št. 36/06),
24. Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov
trdnih mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 36/06) in
25. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo
pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/06).
156. člen
(izdaja predpisov)
(1) Vlada najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona izda predpise iz drugega odstavka 12. člena, iz tre‑
tjega odstavka 53. člena in tretjega odstavka 54. člena tega
zakona.
(2) Minister, pristojen za rudarstvo, najkasneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpise iz 16. člena,
drugega odstavka 71. člena, šestega odstavka 76. člena, dru‑
gega odstavka 83. člena in petega odstavka 101. člena tega
zakona.
(3) Minister, pristojen za rudarstvo v soglasju z ministrom,
pristojnim za varnost in zdravje pri delu in ministrom, pristoj‑
nim za varstvo pred ionizirajočimi sevanji, najkasneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpise iz četrtega
odstavka 74. člena, šestega odstavka 75. člena in tretjega
odstavka 111. člena tega zakona.
(4) Minister, pristojen za rudarstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za varnost in zdravje pri delu in ministrom, pristoj‑
nim za varstvo pred ionizirajočimi sevanji, najkasneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona imenuje odbor izvedencev
rudarske stroke in določi postopek za izdajo tehničnega so‑
glasja v skladu z drugim in četrtim odstavkom 74. člena tega
zakona.
(5) Minister, pristojen za rudarstvo, izda najkasneje v petih
letih po uveljavitvi tega zakona tehnične predpise iz prvega
odstavka 73. člena tega zakona.
157. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2011.
Št. 320-01/10-23/73
Ljubljana, dne 13. julija 2010
EPA 1066-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
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MINISTRSTVA
3352.

Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomočkov

Na podlagi 56. člena Zakona o medicinskih pripomočkih
(Uradni list RS, št. 98/09) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o vigilanci medicinskih pripomočkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja in pristojnosti)
(1) Ta pravilnik določa natančnejša pravila sistema ugo‑
tavljanja, zbiranja, vrednotenja in poročanja o zapletih z medi‑
cinskimi pripomočki, sistem poročanja in izvajanja korektivnih
ukrepov ter druge obveznosti udeležencev v vigilanci medicin‑
skih pripomočkov.
(2) Udeleženci v vigilanci medicinskih pripomočkov so:
– proizvajalec medicinskih pripomočkov,
– pooblaščeni predstavnik proizvajalca medicinskih pripo‑
močkov (v nadaljnjem besedilu: predstavnik proizvajalca),
– poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo ali na
drobno,
– uvoznik medicinskih pripomočkov s sedežem v Repu‑
bliki Sloveniji,
– Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medi‑
cinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: Agencija),
– priglašeni organi,
– izvajalci zdravstvene, lekarniške ali druge dejavnosti,
če pri opravljanju svoje dejavnosti uporabljajo medicinske pri‑
pomočke in
– uporabniki.
(3) Organ, pristojen za področje vigilance medicinskih
pripomočkov, je Agencija.
2. člen
(definicije in izrazi)
Poleg izrazov in definicij iz 3. do 9. člena Zakona o
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09), se v tem
pravilniku uporabljajo še naslednji izrazi:
1. Korektivni ukrep je ukrep, s katerim se odstrani vzrok
neskladnosti ali drug neželen dogodek v zvezi z medicinskim
pripomočkom. Korektivni ukrep se uvede, da se prepreči pono‑
vitev neskladnosti ali neželenega dogodka.
2. Varnostni korektivni ukrep je ukrep, ki ga proizvajalec
medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca uvede za
zmanjšanje tveganja smrti ali resnega poslabšanja zdravstve‑
nega stanja, povezanega z uporabo medicinskega pripomočka,
ki je že na trgu.
3. Varnostno obvestilo je pisno sporočilo o varnostnem
korektivnem ukrepu, ki ga uporabnikom pošlje proizvajalec
medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca.
4. Resna grožnja za javno zdravje je katerikoli dogodek,
ki povzroči smrt, resno poslabšanje zdravstvenega stanja ali
resno bolezen, ki zahteva takojšnji zdravstveni ukrep.
5. Periodično poročanje s povzetki je način poročanja, o
katerem se dogovorita proizvajalec medicinskih pripomočkov
ali predstavnik proizvajalca in Agencija, o podobnih zaple‑
tih z enakim medicinskim pripomočkom ali vrsto medicinskih
pripomočkov, kadar izvirni vzrok ni znan ali kadar je uveden
varnostni korektivni ukrep.
6. Poročanje s trendi je poročanje, ki ga uporabi proizvaja‑
lec medicinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca, kadar
se pojavi pomembno povečanje števila neželenih dogodkov z
medicinskimi pripomočki.
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7. Dogodek je vsako nepravilno delovanje ali poslabšanje
lastnosti ali zmogljivosti medicinskega pripomočka z medicin‑
skega ali tehničnega vidika, pa tudi vse neskladnosti pri ozna‑
čevanju oziroma pri navodilih za uporabo.
3. člen
(merila za določanje zapleta z medicinskim pripomočkom)
(1) Merila za določanje zapleta z medicinskim pripomoč‑
kom so naslednja:
– neželeni dogodek je dejansko nastal,
– obstaja sum, da je zaplet z medicinskim pripomočkom
povezan z dogodkom in
– dogodek je povzročil ali bi lahko povzročil smrt bolnika,
uporabnika ali druge osebe ali resno poslabšanje zdravstvene‑
ga stanja bolnika, uporabnika ali druge osebe.
(2) Udeleženci v sistemu vigilance medicinskih pripomoč‑
kov o zapletu v zvezi z medicinskim pripomočkom, ki se zgodi
na območju Republike Slovenije, poročajo Agenciji, kadar so
izpolnjena vsa merila iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(varnostni korektivni ukrep)
(1) Varnostni korektivni ukrep se uvede na podlagi za‑
pleta z medicinskim pripomočkom, če so izpolnjena merila iz
prejšnjega člena.
(2) Varnostni korektivni ukrep lahko vključuje:
– odpoklic ali umik medicinskega pripomočka;
– spremembo medicinskega pripomočka;
– zamenjavo medicinskega pripomočka;
– uničenje medicinskega pripomočka;
– prilagoditev ali spremembo oblike medicinskega pripo‑
močka, ki jo opravi proizvajalec medicinskih pripomočkov ali
predstavnik proizvajalca za uporabnika;
– nasvet proizvajalca medicinskih pripomočkov ali predstav‑
nika proizvajalca glede uporabe medicinskega pripomočka.
(3) Sprememba medicinskega pripomočka lahko vklju‑
čuje:
– stalne ali začasne spremembe označevanja ali navodil
za uporabo;
– posodobitve programske opreme, vključno s posodobi‑
tvami, ki se opravijo z oddaljenim dostopom;
– spremembe klinične obravnave bolnikov, kjer je obrav‑
nava tveganja smrti ali resnega poslabšanja zdravstvenega
stanja zlasti povezana z lastnostmi pripomočka.
(4) Varnostni korektivni ukrep se uporabnikom posreduje
v obliki varnostnega obvestila.
5. člen
(varnostno obvestilo)
(1) Varnostno obvestilo mora vsebovati:
– naslov »Nujno varnostno obvestilo«, ki mu sledi tr‑
govsko ime medicinskega pripomočka in vrsta varnostnega
korektivnega ukrepa,
– informacije, ki omogočajo identifikacijo zadevnega me‑
dicinskega pripomočka,
– izjava o dejstvih, ki razlaga razloge za varnostni korek‑
tivni ukrep, vključno z opisom pomanjkljivosti ali nepravilnega
delovanja medicinskega pripomočka, pojasnitvijo morebitne
nevarnosti, povezane z nadaljnjo uporabo medicinskega pri‑
pomočka, povezanega tveganja za bolnika in uporabnika ter
morebitna tveganja za bolnike, povezana s predhodno uporabo
zadevnih medicinskih pripomočkov,
– nasvet o ukrepu, ki ga mora uvesti uporabnik,
– zahtevo za posredovanje varnostnega obvestila vsem,
ki morajo biti seznanjeni o varnostnem korektivnem ukrepu,
– ime kontaktne osebe.
(2) Obrazec Predloga za varnostno obvestilo Med‑
Pri‑VIG‑obr04 je na spletni strani www.jazmp.si.
(3) Varnostno obvestilo za področje Republike Slovenije
mora biti v slovenskem jeziku.
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(4) Dokazilo o posredovanju varnostnega obvestila upo‑
rabnikom predloži proizvajalec medicinskih pripomočkov ali
predstavnik proizvajalca oziroma poslovni subjekt, ki opravlja
promet na debelo z medicinskimi pripomočki, Agenciji na njeno
zahtevo.
II. VLOGA UDELEŽENCEV V SISTEMU VIGILANCE
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
6. člen
(vloga proizvajalcev)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca mora v 24 urah obvestiti Agencijo o zapletu z
medicinskim pripomočkom. Obvestilo na obrazcu Poročilo pro‑
izvajalca medicinskih pripomočkov o zapletu MedPri‑VIG‑02 (v
nadaljnjem besedilu: MedPri‑VIG‑obr02), ki je na spletni strani
www.jazmp.si, se predloži Agenciji v papirni ali elektronski
obliki.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– administrativne podatke, v katerih je navedena vrsta
poročila (začetno, dodatno, končno poročilo),
– podatke o proizvajalcu medicinskih pripomočkov ali
predstavniku proizvajalca,
– podatke o medicinskem pripomočku, ki je predmet za‑
pleta,
– podatke o zapletu,
– splošne podatke o bolniku, ki je bil vpleten v zaplet,
– podatke o zdravstveni ustanovi, kjer se je zaplet zgodil,
– podatke o izidu končne raziskave zapleta,
– podatke o predhodni analizi proizvajalca medicinskih
pripomočkov,
– podatke o začetnih korektivnih ukrepih,
– informacije o državah, kjer se zadevni medicinski pri‑
pomoček trži.
(3) V primeru dvoma izpolnjevanja meril iz 3. člena tega
pravilnika za obveščanje o zapletu mora proizvajalec medi‑
cinskih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca na obrazcu
MedPri‑VIG‑02 obvestiti Agencijo, če gre za resno grožnjo za
javno zdravje v dveh dneh, v primeru smrti ali nepredvidenega
resnega poslabšanja zdravstvenega stanja v desetih dneh ozi‑
roma v drugih primerih v 30 dneh od seznanitve z dogodkom.
(4) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca je odgovoren za raziskavo zapleta in uvedbo ko‑
rektivnega ukrepa.
(5) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca mora Agencijo pisno obvestiti o varnostnih korek‑
tivnih ukrepih.
(6) Kadar je zaplet posledica kombinirane uporabe dveh
ali več ločenih medicinskih pripomočkov različnih proizvajalcev
medicinskih pripomočkov ali predstavnikov proizvajalcev, mora
vsak proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik pro‑
izvajalca o zapletu v papirni ali elektronski obliki obvestiti Agen‑
cijo s poročilom o zapletu na obrazcu MedPri‑VIG‑obr02.
(7) Poročilo o zapletu, ki se zgodi v drugih državah čla‑
nicah Evropske unije, posreduje proizvajalec medicinskih
pripomočkov ali predstavnik proizvajalca na obrazcu Med‑
Pri‑VIG‑obr02 tudi pristojnemu organu države članice Evropske
unije, kjer se je zaplet zgodil.
(8) V primeru prenehanja trženja medicinskega pripomoč‑
ka mora proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca v skladu s tem pravilnikom poročati o zapletih z
zadevnim medicinskim pripomočkom dokler je ta medicinski
pripomoček na trgu.
(9) Kadar se po dajanju medicinskega pripomočka na
trg obveznosti iz sistema vigilance medicinskih pripomočkov
prenesejo na drug poslovni subjekt, mora biti o spremembi
Agencija pisno obveščena v desetih dneh od uveljavitve spre‑
membe.
(10) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca mora vpeljati in tekoče dopolnjevati sistem vigilance
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medicinskih pripomočkov po dajanju medicinskega pripomočka
na trg in tudi po koncu proizvodnje medicinskega pripomočka.
(11) Ko proizvajalec medicinskih pripomočkov ali pred‑
stavnik proizvajalca ugotovi, da ni sposoben nadaljevati razi‑
skave zapleta, mora o tem v treh delovnih dneh pisno obvestiti
Agencijo. Agencija lahko zahteva predložitev že pridobljene
dokumentacije in po posvetu s proizvajalcem medicinskih pri‑
pomočkov ali predstavnikom proizvajalca nadaljuje začeto raz‑
iskavo proizvajalca medicinskih pripomočkov ali predstavnika
proizvajalca ali začne neodvisno raziskavo.
(12) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstav‑
nik proizvajalca mora o zadevah, ki nastanejo po zaključeni
proizvodnji in ki vplivajo na pridobivanje certifikatov ES, pisno
obvestiti priglašeni organ.
(13) Kopijo varnostnega obvestila proizvajalec medicin‑
skih pripomočkov ali predstavnik proizvajalca posreduje tudi
priglašenemu organu, ki je izvedel postopek ugotavljanja skla‑
dnosti za zadevni medicinski pripomoček.
7. člen
(vloga priglašenega organa)
Priglašeni organ sodeluje v sistemu vigilance medicinskih
pripomočkov pri:
– ocenjevanju postopkov vigilance medicinskih pripo‑
močkov;
– ocenjevanju vpliva vigilančnih primerov na izdane cer‑
tifikate ES;
– sodelovanju z Agencijo na njeno zahtevo.
8. člen
(vloga Agencije)
Agencija z namenom vzpostavljanja in vodenja sistema
vigilance medicinskih pripomočkov izvaja naslednje naloge:
– zbira in vrednoti poročila o zapletih z medicinskimi
pripomočki v sodelovanju s proizvajalcem medicinskih pripo‑
močkov ali predstavnikom proizvajalca;
– spremlja proizvajalca medicinskih pripomočkov ali pred‑
stavnika proizvajalca pri raziskovanju zapleta z medicinskim
pripomočkom;
– uvede katerikoli nadaljnji ukrep, ki je morebiti potreben
za dopolnitev ukrepov proizvajalca medicinskih pripomočkov
ali predstavnika proizvajalca;
– po prejemu obvestila o zapletu z medicinskim pripo‑
močkom pošlje kopijo obvestila proizvajalcu medicinskega
pripomočka ali predstavniku proizvajalca, če ta o tem še ni bil
obveščen;
– sodeluje v sistemu mednarodne izmenjave informacij o
zapletih in korektivnih ukrepih z organi, pristojnimi za medicin‑
ske pripomočke drugih držav članic Evropske unije.
9. člen
(vloga ostalih udeležencev)
(1) Izvajalci zdravstvene, lekarniške ali druge dejavno‑
sti morajo najpozneje v 24 urah po zapletu z medicinskim
pripomočkom oziroma po tem, ko so bili z njim seznanjeni,
Agencijo v papirni ali elektronski obliki obvestiti o zapletu na
obrazcu Obvestilo o zapletu z medicinskim pripomočkom Med‑
Pri‑VIG‑obr01, ki je na spletni strani www.jazmp.si. O tem za‑
pletu lahko obvestijo tudi proizvajalca medicinskih pripomočkov
ali predstavnika proizvajalca.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o poročevalcu,
– podatke o medicinskem pripomočku, vpletenem v do‑
godek,
– podatke o dogodku.
(3) Poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na debelo ali na drobno, in uvozniki medicinskih
pripomočkov morajo najpozneje v 24 urah, ko so bili seznanjeni
z zapletom, o zapletu v papirni ali elektronski obliki obvestiti
Agencijo na obrazcu MedPri‑VIG‑obr02.
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(4) Poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na debelo ali na drobno, so odgovorni za izvajanje
varnostnega korektivnega ukrepa po navodilih proizvajalca
medicinskih pripomočkov ali predstavnika proizvajalca.
(5) Poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na debelo, morajo Agenciji na njeno zahtevo po‑
sredovati seznam uporabnikov in drugih poslovnih subjektov v
Republiki Sloveniji, vključenih v varnostni korektivni ukrep.
III. SISTEM POROČANJA
10. člen
(poročanje o zapletih z medicinskimi pripomočki)
(1) Vsakemu začetnemu poročilu proizvajalca medicin‑
skih pripomočkov ali predstavnika proizvajalca o zapletu z
medicinskim pripomočkom sledi končno poročilo, razen če
sta začetno in končno poročilo združena v eno poročilo. Vrsto
poročila označi proizvajalec medicinskih pripomočkov ali pred‑
stavnik proizvajalca na obrazcu MedPri‑VIG‑obr02.
(2) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca razišče vsak zaplet z medicinskim pripomočkom,
o katerem je bil obveščen, in o svojih ugotovitvah obvesti Agen‑
cijo na obrazcu MedPri‑VIG‑obr02.
(3) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca razišče vsak zaplet z medicinskim pripomočkom, ki
je nastal v tretji državi in privede do varnostnega korektivnega
ukrepa v državah članicah Evropske unije ter o zapletu poroča
Agenciji.
(4) V primeru pomanjkljivih informacij o zapletu z medi‑
cinskim pripomočkom proizvajalec medicinskih pripomočkov ali
predstavnik proizvajalca ne sme odložiti obveščanja Agencije.
(5) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca Agenciji pripravi dodatno poročilo, če čas raziska‑
ve zapleta z medicinskim pripomočkom preseže rok, ki je bil
določen v začetnem poročilu o zapletu.
11. člen
(periodično poročanje s povzetki ali s trendi)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca lahko, kadar je bilo Agenciji predhodno poslano
vsaj eno poročilo o zapletu z medicinskim pripomočkom, poro‑
ča periodično s povzetki ali s trendi.
(2) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca se o načinu poročanja, periodično s povzetki ali s
trendi, dogovori z Agencijo.
12. člen
(obravnava poročil o zapletih, ki jih je proizvajalcu
predložila Agencija)
(1) Če proizvajalec medicinskega pripomočka ali pred‑
stavnik proizvajalca od Agencije prejme poročilo o zapletu z
medicinskim pripomočkom, mora v skladu z merili iz 3. člena
tega pravilnika podati Agenciji začetno poročilo.
(2) Če proizvajalec medicinskega pripomočka ali pred‑
stavnik proizvajalca meni, da pri zapletu z medicinskim pri‑
pomočkom niso izpolnjena merila iz 3. člena tega pravilnika,
Agenciji pošlje utemeljitev.
13. člen
(raziskava zapleta)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca se lahko pred poročanjem Agenciji o zapletu z
medicinskim pripomočkom, posvetuje z uporabnikom, kjer je
do zapleta prišlo.
(2) Izvajalec zdravstvene, lekarniške ali druge dejavnosti
mora proizvajalcu medicinskega pripomočka ali predstavniku
proizvajalca omogočiti dostop do medicinskega pripomočka, ki
je povzročil zaplet.
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(3) Na podlagi pregleda medicinskega pripomočka in ob
izpolnjevanju meril iz 3. člena tega pravilnika, se proizvajalec
medicinskega pripomočka ali predstavnik proizvajalca odloči,
ali bo o zapletu z medicinskim pripomočkom poročal Agenciji.
(4) Če proizvajalec medicinskega pripomočka ali pred‑
stavnik proizvajalca pridobi dostop do medicinskega pripo‑
močka in bi njegov prvi pregled vključeval spremembo me‑
dicinskega pripomočka na način, ki lahko vpliva na poznejšo
raziskavo zapleta, mora proizvajalec medicinskega pripomočka
ali predstavnik proizvajalca pred tem pisno obvestiti Agencijo.
Na podlagi prejetega obvestila, se Agencija lahko odloči o
nadaljnjem ukrepanju.
14. člen
(izid raziskave zapleta)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca se po raziskavi zapleta z medicinskim pripomoč‑
kom in pred uvedbo varnostnega korektivnega ukrepa lahko
posvetuje z Agencijo, ki lahko uvede dodatni ukrep.
(2) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstavnik
proizvajalca z dodatnim poročilom obvesti Agencijo o napredova‑
nju raziskave v časovnih okvirih, podanih v začetnem poročilu.
(3) Izid raziskave o zapletu z medicinskim pripomočkom in
ukrepe v zvezi z zapletom proizvajalec medicinskih pripomočkov
ali predstavnik proizvajalca predloži Agenciji v končnem poročilu.
(4) Če raziskavo vodi Agencija, mora o izidu raziskave
obvestiti proizvajalca medicinskih pripomočkov ali predstavnika
proizvajalca.
15. člen
(obvestilo Agenciji)
(1) Proizvajalec medicinskih pripomočkov ali predstav‑
nik proizvajalca, o varnostnem korektivnem ukrepu v papirni
ali elektronski obliki obvesti Agencijo in organe, pristojne za
medicinske pripomočke, držav članic Evropske unije, kjer trži
zadevne medicinske pripomočke, s Poročilom o varnostnih ko‑
rektivnih ukrepih na obrazcu MedPri‑VIG‑obr03, ki je na spletni
strani www.jazmp.si.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– opis in utemeljitev korektivnega ukrepa,
– nasvet o ukrepih, ki jih morata uvesti uporabnik in po‑
slovni subjekt,
– podrobne podatke o medicinskem pripomočku, ki je
predmet zapleta,
– podatke o proizvajalcu medicinskih pripomočkov ali
predstavniku proizvajalca,
– informacije o državah, kjer se izvaja varnostni korektivni
ukrep.
(3) Poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi
pripomočki na debelo in uvozniki medicinskih pripomočkov s
sedežem v Republiki Sloveniji obvestijo Agencijo o prejemu
obvestila iz prejšnjega odstavka in izvajanju varnostnega ko‑
rektivnega ukrepa.
(4) Proizvajalec medicinskega pripomočka ali predstavnik
proizvajalca pred uvedbo ali sočasno z uvedbo varnostnega
korektivnega ukrepa, Agenciji predloži tudi kopijo varnostnega
obvestila, skupaj z obrazcem iz prvega odstavka tega člena.
Varnostno obvestilo z enako vsebino proizvajalec medicinskih
pripomočkov ali predstavnik proizvajalca pošlje tudi poslovnim
subjektom, ki opravljajo promet z zadevnim medicinskim pripo‑
močkom. Proizvajalec medicinskega pripomočka ali predstav‑
nik proizvajalca o zaključku varnostnega korektivnega ukrepa
obvesti Agencijo.
IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(razveljavitev)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
določbe 10. člena Pravilnika o medicinskih pripomočkih (Ura‑
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dni list RS, št. 71/03, 51/04 in 98/06) in 11. člena Pravilnika o
in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS,
št. 47/02, 75/03 in 51/04).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Odredba o določitvi pravne osebe za spremljanje neželenih
škodljivih učinkov zdravil in neželenih učinkov medicinskih pri‑
pomočkov (Uradni list RS, št. 100/00) v delu, ki se nanaša na
medicinske pripomočke.
17. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0012/2010
Ljubljana, dne 18. maja 2010
EVA 2009-2711-0070
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

3353.

Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev
dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena in za izvrševanje
39. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS,
št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v soglasju z ministrom za okolje in prostor

PRAVILNIK
o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja
za gojitev rib za poribljavanje
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za pridobitev
dovoljenja za gojitev rib v ribogojnicah za poribljavanje v ribiške
okoliše (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati
ribogojnica za gojitev rib za poribljavanje.
2. člen
(podrobnejši pogoji za pridobitev dovoljenja)
Pravna ali fizična oseba mora za pridobitev dovoljenja
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registrirana za izvajanje dejavnosti ribogojstva,
– da razpolaga z ribogojnico, za katero ima pridobljeno
vodno pravico, in ribogojnica ustreza pogojem iz 3. člena tega
pravilnika,
– da je ribogojnica vpisana v Centralni register objektov
akvakulture in komercialnih ribnikov,
– da je proizvodnja akvakulture odobrena s strani Območ‑
nega urada Veterinarske uprave Republike Slovenije,
– da ima fizična oseba, ki želi pridobiti dovoljenje, opra‑
vljen strokovni izpit za ribogojca oziroma da ima fizična ali prav‑
na oseba, ki želi pridobiti dovoljenje, zaposleno ali s pogodbo
določeno vsaj eno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit za
ribogojca,
– goji ribe na način, določen v 4. členu tega pravilnika,
in
– goji ribe za poribljavanje s poreklom, določenim v 5. čle‑
nu tega pravilnika.
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3. člen
(ribogojnica za gojitev rib za poribljavanje)
Gojitev rib, namenjena za poribljavanje v ribiške okoliše,
mora potekati v ribogojnici:
– iz katere se lahko izvaja poribljavanje v skladu s predpisi
s področja veterinarstva, ki urejajo zahteve za zdravstveno
varstvo živali in proizvodov iz akvakulture, preprečevanju in
nadzoru bolezni rib,
– ki je s tehničnimi sredstvi ločena od naravnega okolja
in onemogoča tako pobeg gojenih rib kot vstopanje rib iz na‑
ravnega okolja,
– v kateri se lahko zagotovijo pogoji, ki so v skladu s po‑
trebami posameznih vrst in razvojnih stopenj rib,
– kjer kakovost vode ustreza standardom za kakovost
površinskih voda za vzrejo salmonidnih ali ciprinidnih vrst,
– kjer temperatura vode, izmenjava vode, koncentracija
plinov in drugi fizikalni in kemijski parametri vode ustrezajo
razvojnim stopnjam oziroma kategorijam posameznih vrst rib,
– kjer se lahko zagotovi gojitev v skladu z načeli dobre
higienske prakse,
– v kateri je pri intenzivnem načinu gojenja možno ločeno
gojiti ribe po vrstah, kategorijah in namenu,
– v kateri so bazeni in ribogojska oprema takšni, da ne
poškodujejo rib,
– ki se lahko izprazni in izsuši.
4. člen
(način gojitve rib za poribljavanje)
(1) Gojitev rib za poribljavanje mora potekati na način, ki
zagotavlja dobro počutje in kondicijsko stanje rib.
(2) Če se v ribogojnici goji ribe tudi za druge namene, se
morajo ribe za poribljavanje gojiti ločeno.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v
ribnikih goji ribe, namenjene za poribljavanje, skupaj z ribami,
ki se jih goji za druge namene, vendar le v primeru, ko se jih
lahko pri odlovu loči od drugih rib.
(4) Gojitev rib za poribljavanje mora biti v skladu z dobro
ribogojsko prakso, prilagojeno posameznim vrstam rib.
5. člen
(poreklo rib)
(1) Ribe, ki se gojijo za poribljavanje, morajo imeti znano
poreklo, ki ustreza namenu in mestu poribljavanja.
(2) Ribe, ki se gojijo za poribljavanje, morajo ustrezati
značilnostim vrste, podvrste, fenotipskim ali genetskim različi‑
cam, če so za posamezne vrste rib določene, ob tem pa morajo
biti brez genetskih napak ter drugih deformacij in poškodb.
(3) Zarodni material za gojitev rib se lahko pridobi od:
– plemenk prostoživečih vrst rib, ki ustrezajo vrsti, pod‑
vrsti, fenotipskim ali genetskim standardom v kolikor obstajajo
za posamezno vrsto ribe,
– plemenk rib, vzgojenih v ribogojnici, ki ustrezajo, vrsti,
podvrsti, fenotipskim ali genetskim standardom v kolikor obsta‑
jajo za posamezno vrsto ribe.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 007-37/2008
Ljubljana, dne 25. maja 2010
EVA 2010-2311-0127
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Soglašam !
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
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USTAVNO SODIŠČE
3354.

Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek
70. člena Zakona o gozdovih ni v neskladju
z Ustavo

Številka: U-I-77/08-14
Datum: 8. 7. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače‑
tem z zahtevo Sindikata državnih organov Slovenije, Ljubljana,
ki ga zastopa Mirko Bandelj, odvetnik v Ljubljani, na seji 8. julija
2010

o d l o č i l o:
Drugi odstavek 70. člena Zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93, 67/02 in 110/07) ni v neskladju z Ustavo.

Obrazložitev
A.
1. Predlagatelj izpodbija drugi odstavek 70. člena Zakona
o gozdovih (v nadaljevanju ZG), ki delavcem Zavoda za gozdo‑
ve (v nadaljevanju Zavod), ki opravljajo naloge javne gozdarske
službe, prepoveduje opravljanje določenih dejavnosti v času
delovnega razmerja na Zavodu. Izpodbijani določbi očita ne‑
skladje z 2., 14., 49. in 74. členom Ustave. Predlagatelj meni,
da je izpodbijana določba nejasna, ker naj delavci Zavoda ne
bi vedeli, katera dela sodijo v okvir prepovedanih dejavnosti, pri
čemer naj nekaterih del ne bi izvajal niti Zavod. V izpodbijani
določbi kot v samem ZG naj prav tako ne bi bila predvidena
možnost, da se lahko delavci prepovedi izognejo s pridobitvijo
soglasja Zavoda kot delodajalca, kar zanje pomeni visoko
stopnjo pravne negotovosti. Iz teh razlogov naj bi bil kršen
2. člen Ustave. Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi v neskladju s
14. členom Ustave. Zakonska prepoved opravljanja dejavnosti
naj bi bila različno urejena za sodnike in zdravnike, čeprav so
oni, tako kot delavci Zavoda, umeščeni v Zakonu o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno pre‑
čiščeno besedilo in 13/10 – v nadaljevanju ZSPJS) med javne
uslužbence. Navaja, da je bila izpodbijana določba sprejeta
po ZSPJS, zato delavcem Zavoda v tem zakonu ni moglo biti
določeno materialno nadomestilo oziroma dodatek, sodnikom
pa je bilo nadomestilo za nezdružljivost s sprejetjem ZSPJS
vključeno v osnovno plačo. Za zdravnike noben predpis ne do‑
loča nezdružljivosti funkcije in tudi ne konkurenčne prepovedi,
čeprav veliko zdravnikov, zaposlenih v javnih zdravstvenih za‑
vodih, v prostem času dela v zasebnih ambulantah. Izpodbijana
ureditev po mnenju predlagatelja tudi pomeni nesorazmerno
omejevanje svobode dela ter svobodne gospodarske pobude
in je zato v neskladju z 49. in s 74. členom Ustave. Sklicuje
se na odločbo št. U‑I‑81/97 z dne 14. 1. 1999 (Uradni list RS,
št. 12/99, in OdlUS VIII, 1), iz katere naj bi izhajalo, da svoboda
dela ne more biti izčrpana s tem, da se delavec sam odloči
za sklenitev delovnega razmerja. Prepuščeno in zagotovljeno
mu mora biti v načelu tudi, da se bo svobodno odločal o tem,
kako bo uporabil preostanek svojega časa in delovne energije.
Opozarja tudi na odločbo Ustavnega sodišča št. U‑I‑144/95 z
dne 20. 5. 1999 (Uradni list RS, št. 45/99, in OdlUS VIII, 108),
iz katere naj bi jasno izhajalo, da se pravice iz 49. in 74. člena
nanašajo tudi na uporabo prostega časa delavca zunaj delov‑
nega časa. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi neskladje
izpodbijane določbe z Ustavo ter določi rok, do katerega mora
zakonodajalec odpraviti ugotovljeno protiustavnost.
2. Državni zbor Republike Slovenije v odgovoru na zahte‑
vo ocenjuje, da ni podana nobena od zatrjevanih protiustavno‑
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sti. Neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave ni izkaza‑
no, ker položaj javnega uslužbenca oziroma delavca Zavoda ni
primerljiv s položajem sodnika, ki opravlja sodniško funkcijo in
je v službenem razmerju z Republiko Slovenijo. Položaj delav‑
ca Zavoda pa tudi ni primerljiv s položajem zdravnika, ker gre
za različne položaje zaradi različne narave poklicev in različne
vsebine delovnih obveznosti. Zgolj na podlagi dejstva, da za
sodnike, zdravnike in delavce Zavoda velja ZSPJS, ni mogoče
sklepati o njihovem enakem delovnopravnem položaju. Izpod‑
bijani določbi tudi ni mogoče očitati nedoločnosti in nejasnosti,
saj jo sestavljajo pomensko nedvoumni izrazi ter je namen in
vsebino te norme mogoče jasno ugotoviti z jezikovno in logič‑
no razlago. K jasnosti te določbe prispeva tudi tretji odstavek
70. člena ZG, ki določa izjeme od konkurenčne prepovedi. Kon‑
kurenčna prepoved je namenjena varovanju samostojnosti, ki
je potrebna za izvajanje nalog javne gozdarske službe. Državni
zbor ob tem pojasnjuje, da je v preteklosti večkrat prihajalo do
navzkrižja interesov oziroma se je med usklajevanjem javnega
interesa pri gospodarjenju z gozdovi ter željami lastnika gozda
vrinil še zasebni interes delavca Zavoda. To pa je pomenilo
ogrožanje osnovnega poslanstva javne gozdarske službe. Dr‑
žavni zbor v zvezi z očitkom predlagatelja o obsegu konkurenč‑
ne prepovedi navaja, da ni nujno, da bi morale biti prepovedane
zgolj dejavnosti, ki jih Zavod dejansko opravlja. Konkurenčna
prepoved je namreč namenjena varstvu delavčeve lojalnosti do
delodajalca in ohranjanju delavčeve nepristranskosti pri opra‑
vljanju dela. Izpodbijani določbi prav tako ni mogoče očitati, da
je pravno negotova, ker ne omogoča opravljanja dela po pred‑
hodnem soglasju Zavoda. Čeprav Zakon o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02 in nasl. – v nadaljevanju ZDR) ureja
soglasje delodajalca, pa je ZG v tem delu v razmerju do ZDR
specialni predpis za delavce Zavoda. Za razliko od ZDR, kjer
posli oziroma dejavnosti niso določno navedeni, pa so ti v ZG
jasno in določno našteti. Zato bi bila možnost iskanja soglasja
delodajalca nesmiselna. Državni zbor prav tako meni, da so
zmotne predlagateljeve navedbe, da mora biti po ustaljeni
ustavnosodni presoji materialno nadomestilo nujno določeno
v primerih konkurenčne prepovedi. O nujnosti materialnega
nadomestila se je Ustavno sodišče izreklo le v zvezi s konku‑
renčno klavzulo (odločba Ustavnega sodišča št. U‑I‑51/90 z
dne 14. 5. 1992, Uradni list RS, št. 29/92, in OdlUS I, 33). Dr‑
žavni zbor meni tudi, da izpodbijana določba ne pomeni posega
v pravico do svobode dela in podjetniške svobode. Ustavnemu
sodišču predlaga, naj zahtevo zavrne.
3. Vlada Republike Slovenije enako kot Državni zbor
meni, da je izpodbijana določba jasna, razumljiva, nedvoumna,
da ne pomeni pravne negotovosti niti ne pomeni nesoraz‑
mernega omejevanja svobode dela in gospodarske pobude.
Dodatno navaja, da je ZG prepovedal ukvarjanje le s tistimi
dejavnostmi, ki pomenijo temeljni konflikt poslanstva javne
gozdarske službe, kot jo določa ZG. Ena izmed nalog javne
gozdarske službe je tudi usmerjanje gospodarjenja z gozdovi,
gozdnim prostorom, posamičnim gozdnim drevjem ter skupi‑
nami gozdnega drevja. V okviru tega mora delavec Zavoda
nepristransko usklajevati interes lastnika gozda, ki je pretežno
usmerjen v izkoriščanje proizvodnih funkcij gozda, in javni inte‑
res, ki je pretežno usmerjen v zagotavljanje ekoloških in social‑
nih funkcij gozda. Izpodbijana določba je zato po mnenju Vlade
nujna, da se zagotovi nepristransko usmerjanje razvoja gozdov
in da se javni gozdarski službi prepreči uveljavljanje osebnega
interesa. V zvezi z očitkom predlagatelja, da delavci Zavoda ne
prejmejo nikakršnega dodatka za konkurenčno prepoved, pa
Vlada navaja, da je bil ob prehodu na nov plačni sistem pri pre‑
vedbi nominalnih zneskov osnovnih plač orientacijskih delovnih
mest upoštevan dodatek zaradi posebnih omejitev, ki izhajajo
iz dela. Opozarja tudi na 12. člen ZSPJS, ki določa kriterije za
uvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede.
4. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila
poslana predlagatelju, ki je odgovoril le na mnenje Vlade. Pre‑
dlagatelj v celoti prereka mnenje Vlade, zlasti pa se ne strinja z
navedbami Vlade, da je izpodbijana ureditev nujna in da delavci

Uradni list Republike Slovenije
Zavoda za predmetno zakonsko omejitev prejmejo nadomestilo
oziroma da je ta omejitev upoštevana že na podlagi 12. člena
ZSPJS.
B. – I.
5. Drugi odstavek 70. člena ZG določa: »Delavci Zavoda,
ki opravljajo naloge javne gozdarske službe, se v času delovne‑
ga razmerja na Zavodu ne smejo ukvarjati z dejavnostjo gospo‑
darjenja z gozdovi, dejavnostjo trženja lesa, zastopanjem oseb,
ki se ukvarjajo z navedenimi dejavnostmi, ter s skrbništvom nad
gozdovi v lastništvu drugih oseb.«
6. Udeleženci postopka menijo, da izpodbijana določba
ureja konkurenčno prepoved na področju javne gozdarske
službe. Državni zbor in Vlada se pri utemeljevanju ustavno‑
sti izpodbijane ureditve sklicujeta na prvi odstavek 37. člena
ZDR, predlagatelj pa pri utemeljevanju neustavnosti na odločbo
Ustavnega sodišča št. U‑I‑81/97, v kateri je Ustavno sodišče
presojalo ustavnost ureditve konkurenčne prepovedi iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 7. člena Zakona o delovnih raz‑
merjih (Uradni list RS, št. 14/90 in nasl. – ZDR/90). Navedene
določbe so za delavca vsebovale prepoved dela, dokler je bil
v delovnem razmerju, vsebinsko področje prepovedi, pogoj za
aktualnost prepovedi ter možnost izreka disciplinske in premo‑
ženjske sankcije za kršitev. Ustavno sodišče je presodilo, da
pomenijo izpodbijane določbe nesorazmeren in neutemeljen
poseg v delavčevo svobodo dela in podjetniško pobudo. Pri
tem je navedlo, da izpodbijane določbe povzročajo delavcu
vsaj visoko stopnjo pravne negotovosti, ker je pogoj, ki sproži
konkurenčno prepoved, to je delodajalčev interes, preohlapen.
Navedlo je tudi, da je zelo široko določeno vsebinsko področje
prepovedi delavčevega delovanja, prepoved se nanaša na
sleherno opravljanje del in sklepanje poslov v tem okviru, ne
glede na naravo, pomembnost in kvaliteto teh del, pri tem pa
ni niti predvidena možnost, da bi se delavec zakonodajalčevi
prepovedi in od njega zagroženim sankcijam vnaprej izognil
tako, da bi za svoje delo oziroma sklepanje poslov pridobil
soglasja delodajalca. Ustavno sodišče je navedene določbe
zaradi neskladja z 2. členom Ustave razveljavilo.
7. Zakonodajalec je sledil odločitvi Ustavnega sodišča in
v 37. členu ZDR na novo uredil konkurenčno prepoved. Prvi
odstavek 37. člena ZDR določa, da delavec med trajanjem
delovnega razmerja ne sme brez pisnega soglasja delodajalca
za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v
dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec, in pomenijo ali bi
lahko pomenili za delodajalca konkurenco. V drugem odstavku
pa je kot posledica kršitve določena odškodninska odgovornost
delavca. Gre za zakonsko prepoved opravljanja konkurenčne
dejavnosti, ki se nanaša le na čas, ko je delavec v delovnem
razmerju. V tem se razlikuje od konkurenčne klavzule – po‑
godbene prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti, ki se
nanaša na čas po prenehanju delovnega razmerja in velja
samo v primeru, da se delavec in delodajalec zanj dogovo‑
rita s pogodbo o zaposlitvi (38. in 40. člen ZDR). Navedena
konkurenčna prepoved pomeni nadgradnjo temeljnega načela
pogodbenega prava – prepovedi povzročanja škode drugemu
(»neminem laedere«), ki je za pogodbe o zaposlitvi konkreti‑
zirano v 35. členu ZDR o prepovedi škodljivega ravnanja. Po
tej določbi se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede
na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali
moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom
delodajalca.1 Ta prepoved pa ni absolutna, temveč je odvisna
od volje delodajalca. Če delodajalec delavcu opravljanje take
dejavnosti dovoli, delavčevo ravnanje ni nedopustno in ni ne‑
zakonito.
8. Delavec je torej v času trajanja delovnega razmerja
kot pogodbenega razmerja zaupne narave dolžan biti lojalen
do delodajalca, se pravi varovati njegove poslovne interese,
1 Glej mag. Katarina K. Šoltes v Zakon o delovnih razmerjih
s komentarjem in stvarnim kazalom, Primath, Ljubljana 2002, str.
145.
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med drugim s tem, da se vzdrži ravnanj, ki za delodajalca
pomenijo konkurenco. V času trajanja delovnega razmerja je
zato prepovedano ravnanje delavca, ki kumulativno izpolnjuje
naslednje pogoje: da opravlja dela ali sklepa posle (poslovno ali
neposlovno) za svoj ali tuj račun brez pisnega soglasja deloda‑
jalca, da ta dela oziroma posli sodijo v dejavnost, ki jo dejansko
opravlja delodajalec, in da ta dela oziroma posli pomenijo ali
bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco. Ključnega pome‑
na za opredelitev, ali je delavčevo ravnanje konkurenčno, pri
čemer morajo biti izpolnjeni vsi zakonski pogoji, je zlasti zadnji
pogoj. Če delavčevo ravnanje ne posega na področje oziroma
v dejavnosti, ki jo delodajalec dejansko opravlja, kar pomeni,
da delavec s svojimi ravnanji ne konkurira delodajalcu, potem
ne more priti do konkurence, zato tudi ne gre za konkurenčno
prepoved.2
9. Namen zakonske prepovedi delavčevega ravnanja,
opredeljen v prvem odstavku 37. člena ZDR, je torej v zaščiti
interesov delodajalca. V prvem odstavku 70. člena ZG pa ne
gre za konkurenčno prepoved, temveč v njej določene omejitve
izhajajo iz same narave javne gozdarske službe, ki se opravlja
v javnem interesu. Ratio legis je zato tu povsem drug kot v pri‑
meru 37. člena ZDR. Namen zakonske prepovedi delavčevega
ravnanja v primeru izpodbijane določbe je v zaščiti javnega
interesa, ki se uresničuje tudi z nepristranskostjo in s strokov‑
nostjo opravljanja javnih nalog tega delavca. Zato ni utemeljen
očitek predlagatelja, da bi morala biti predvidena možnost, da
se delavci prepovedi izognejo s pridobitvijo soglasja Zavo‑
da. Po vsebini gre torej za obliko nezdružljivosti opravljanja
dodatnih dejavnosti z delovnim razmerjem delavca Zavoda.
Izpodbijana zakonska ureditev zato ni specialna glede na splo‑
šno ureditev te obveznosti iz 37. člena ZDR, kar pomeni, da
se prepoved konkurence iz 37. člena ZDR na podlagi prvega
odstavka 2. člena ZDR, ki ureja subsidiarno uporabo ZDR tudi
za delovna razmerja delavcev, zaposlenih v zavodih, če ni s
posebnim zakonom drugače določeno, neposredno uporablja
tudi za delavce Zavoda, ki opravljajo naloge javne gozdarske
službe. ZG, ki kot poseben zakon ureja tudi delovna razmerja
delavcev Zavoda, namreč tega delovnopravnega instituta ne
ureja.
B. – II.
Presoja z vidika 2. člena Ustave
10. Predlagatelj zatrjuje, da je izpodbijana določba neja‑
sna in dvoumna, ker delavci Zavoda ne vedo, katera dela sodijo
v okvir prepovedanih dejavnosti. Eno od načel pravne države
zahteva, da so predpisi jasni in določni, tako da je mogoče
ugotoviti vsebino in namen pravne norme. Vendar to ne pome‑
ni, da morajo biti predpisi taki, da jih ne bi bilo treba razlagati.
Uporaba pravne norme namreč vedno pomeni njeno razlago.
Po ustaljeni ustavnosodni presoji je z vidika pravne varnosti, ki
je tudi eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave, predpis
sporen tedaj, kadar se z ustaljenimi metodami razlage ne da
ugotoviti njegova jasna vsebina (odločba Ustavnega sodišča
št. U‑I‑32/02 z dne 10. 7. 2003, Uradni list RS, št. 73/03, in
OdlUS XII, 71). Vendar izpodbijani določbi neizpolnjevanja teh
standardov ni mogoče očitati.
11. Splošno znano je v poslovni praksi, kaj je vsebina po‑
sameznih dejavnosti, ki so prepovedane po izpodbijani določbi.
Zlasti to velja za dejavnosti trženja lesa, zastopanja oseb, ki se
ukvarjajo z navedenimi dejavnostmi, ter skrbništvo nad gozdovi
v lastništvu drugih oseb. Gre za ozko usmerjene dejavnosti.
Jasnost navedenih dejavnosti priznava posredno tudi sam
predlagatelj, ki se zavzema za to, da bi se delavcem Zavoda
dovolilo opravljati vsaj skrbništvo nad gozdovi v lastništvu dru‑
gih oseb, pri čemer ni zaslediti, da bi dvomil o vsebini in obsegu
te dejavnosti. Pri dejavnosti gospodarjenja z gozdovi, za katero
bi bilo mogoče šteti, da je nejasna, pa je zakonodajalec obširno
opredelil njeno vsebino. V 8. točki prvega odstavka 3. člena ZG
2 Darja S. Peček v: Zakon o delovnih razmerjih s komentar‑
jem, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 179.
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je tako določil, da gospodarjenje z gozdovi obsega opravljanje
varstvenih in gojitvenih ter vseh drugih del, ki so potrebna za
zagotavljanje ekoloških in socialnih funkcij gozdov, gradnjo in
vzdrževanje gozdne infrastrukture, izkoriščanje in rabo gozdov
ter razpolaganje z gozdovi. Konkretneje pa je prej našteta dela
razčlenil v členih od 17 do 42 ZG.
12. Kot pojasnjujeta Državni zbor in Vlada, k jasnosti,
katere dejavnosti so prepovedane, prispeva tudi tretji odstavek
70. člena ZG, ki določa izjeme od te prepovedi in torej določa,
katere dejavnosti in za čigav račun delavci Zavoda v času de‑
lovnega razmerja na Zavodu lahko opravljajo.3
13. Glede na zgornje ugotovitve drugi odstavek 70. člena
ZG ni v neskladju z 2. členom Ustave.
Presoja z vidika drugega odstavka 14. člena Ustave
14. Načelo enakosti pred zakonom ne zahteva splošne
enakosti vseh, temveč zavezuje zakonodajalca zgolj k enake‑
mu urejanju bistveno podobnih položajev. Predlagatelj zatrjuje,
da so delavci Zavoda obravnavani neenako v razmerju do so‑
dnikov, ker za zakonsko prepoved opravljanja dejavnosti, tako
kot sodniki, ne prejmejo nikakršnega dodatka.
15. Plače funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem
sektorju ureja ZSPJS. Dodatke, ki pripadajo javnim uslužben‑
cem in funkcionarjem, ureja ZSPJS v 23. členu tega zakona.
Med njimi ni dodatka za nezdružljivost. Zato očitek predla‑
gatelja, da sodniki prejemajo dodatek za nezdružljivost, ne
drži. Če pa predlagatelj meni, da je neenakost izkazana zato,
ker je bil sodnikom ob prevedbi njihovih nominalnih zneskov
osnovnih plač v plačne razrede po ZSPJS upoštevan sodniški
dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije, njim pa po‑
doben dodatek ni bil upoštevan, je treba tudi ta očitek zavrniti
kot neutemeljen. Kot je Vlada pojasnila v svojem mnenju, je
bil dodatek zaradi posebnih omejitev, ki izhajajo iz dela, upo‑
števan pri prevedbi nominalnih zneskov osnovne plače javnih
uslužbencev. Vlada se sklicuje na 8. člen Uredbe o količnikih
za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah
Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS,
št. 35/96 in nasl.), ki je določal, da zaradi omejitev, ki izhajajo
iz dela, višjim upravnim delavcem, ki poleg svojega dela ne
smejo opravljati dejavnosti v gospodarskih družbah ali opra‑
vljati enakih oziroma podobnih del, kot jih opravljajo na svojem
delovnem mestu, pri drugem organu ali organizaciji, pripada
dodatek v višini 15% osnovne plače. V skladu z 49.b členom
ZSPJS se je ta dodatek upošteval pri prevedbi osnovne plače
v nov plačni razred. Kot izhaja iz Priloge 1 k tarifnemu delu
Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost (Uradni list RS,
št. 60/2008), so takšna delovna mesta obstajala tudi na podro‑
čju gozdarske dejavnosti, in ob prevedbi osnovne plače v nov
plačni razred je bil navedeni dodatek upoštevan.
16. Predlagatelj zatrjuje tudi neenako obravnavo v primer‑
javi z zdravniki. Vendar tudi v tem primeru ni mogoče očitati
neskladja izpodbijane ureditve z Ustavo, saj načelo enakosti ne
terja enakega obravnavanja vseh poklicev v javnem sektorju.
17. Drugi odstavek 70. člena ZG glede na navedeno ni v
neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
Presoja z vidika prvega odstavka 49. in prvega odstavka 74. člena Ustave
18. Absolutna prepoved opravljanja določenih dejavnosti
po izpodbijani določbi pomeni poseg v pravico do svobode dela
iz prvega odstavka 49. člena Ustave in v pravico do podjetniške
svobode iz prvega odstavka 74. člena Ustave, kolikor se ti pra‑
vici nanašata tudi na uporabo prostega časa zunaj delovnega
časa. Predlagatelj zatrjuje, da gre za nesorazmeren poseg v
navedeni človekovi pravici.
3 Po tej določbi se lahko delavci ukvarjajo z dejavnostjo rabe
gozdov, dejavnostjo gospodarjenja z gozdovi in dejavnostjo trženja
lesa v lastnem gozdu ali v gozdu, ki je v lasti osebe, ki je z njimi v
krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski
vrsti pa do drugega kolena ali če je z njimi v zakonu ali v svaštvu
do prvega kolena.
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19. Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki
jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic
drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni ustavno‑
sodni presoji je mogoče omejiti človekovo pravico, če je zako‑
nodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev
skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim
izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države
(splošno načelo sorazmernosti).
20. Kot izhaja iz zakonodajnega gradiva,4 je temeljni
namen ZG varstvo, gojenje, izkoriščanje in raba gozdov ter raz‑
polaganje z gozdovi kot naravnim bogastvom, s ciljem, da se
zagotovijo trajnostno, sonaravno ter večnamensko gospodar‑
jenje v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajno
in optimalno delovanje gozda kot ekosistema ter uresničevanje
njihovih funkcij. Javno gozdarsko službo v vseh gozdovih opra‑
vlja Zavod, ki usklajuje javni interes pri gospodarjenju z gozdovi
in interese lastnikov gozdov. Iz zakonodajnega gradiva izhaja,
da je v praksi prihajalo do navzkrižja interesov oziroma se je
med usklajevanjem javnega interesa pri gospodarjenju z goz‑
dovi, zlasti pri izbiri dreves za možni posek, ter željami lastnika
gozda, vrinil še zasebni interes delavca Zavoda. Po stališču
zakonodajalca je to pomenilo ogrožanje osnovnega poslan‑
stva javne gozdarske službe. Prepoved opravljanja določenih
dejavnosti je zato po mnenju zakonodajalca namenjena tudi va‑
rovanju samostojnosti delavca Zavoda, ki opravlja naloge javne
gozdarske službe. Po oceni Ustavnega sodišča zakonodajalec
z izpodbijano ureditvijo zasleduje ustavno dopusten cilj. Gozd
je naravno bogastvo z mnogimi funkcijami (ekološko, socialno,
proizvodno) in le celovito usmerjanje gospodarjenja bo omogo‑
čilo uresničevanje javnega interesa do gozda. Nezdružljivost
opravljanja določenih dejavnosti z delovnim razmerjem delav‑
cev Zavoda je torej utemeljena z javno koristjo, tj. s potrebo po
zagotavljanju nemotene in učinkovite javne gozdarske službe,
neobremenjene z zasebnimi interesi zaposlenih, ki so v koliziji
z javnim interesom, ki ga predstavlja Zavod.
21. Ker ima poseg v pravici iz prvega odstavka 49. člena
Ustave in prvega odstavka 74. člena Ustave ustavno dopustne
cilje in s tega vidika ni nedopusten, je treba oceniti še, ali je iz‑
podbijana ureditev v skladu s splošnim načelom sorazmernosti.
Oceno, ali ne gre morda za čezmeren poseg, opravi Ustavno
sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti, ki ob‑
sega presojo nujnosti, primernosti in sorazmernosti posega
(glej odločbo št. U‑I‑18/02 z dne 24. 10. 2003, Uradni list RS,
št. 108/03, in OdlUS XII, 86).
22. V okviru preizkusa nujnosti posega Ustavno sodišče
presoja, ali je poseg sploh nujen (potreben) v tem smislu, da
cilja ni mogoče doseči brez posega nasploh (kateregakoli)
oziroma da cilja ni mogoče doseči brez ocenjevanega (konkre‑
tnega) posega s kakšnim drugim, ki bi bil po svoji naravi blažji.
Te zahteve so glede izpodbijane ureditve izpolnjene. Pretekle
izkušnje so pokazale na nujnost zakonske ureditve, ki bi jasno
in konkretno opredelila, kdaj mora javni interes pri gospodarje‑
nju z gozdovi prevladati nad zasebnim interesom delavca Za‑
voda. Delavec Zavoda mora nepristransko usklajevati interes
lastnika gozda, ki je pretežno usmerjen k izkoriščanju proizvo‑
dnih funkcij gozda, in javni interes, ki je pretežno usmerjen v
zagotavljanje ekoloških in socialnih funkcij gozda. Če se v tem
usklajevanju pojavi še osebni interes delavca, potem ni zagoto‑
vljeno usmerjanje razvoja gozdov, skladno s cilji zakonodajalca.
Zato je tak poseg nujen. Prav tako zakonsko določena omejitev
pomeni tudi primeren ukrep za dosego zasledovalnega cilja.
Zakonodajalec je z izpodbijano ureditvijo določil, kateri interesi
iz zasebne sfere niso združljivi z javnimi. S tem je zmanjšal
možnosti za nasprotje interesov ter na eni strani zagotovil ne‑
pristranskost in strokovnost delavcev Zavoda, na drugi strani
pa tudi nepristransko usmerjanje razvoja gozdov.
23. Glede na navedeno je bilo treba presoditi še, ali je
teža posledic ocenjevanega posega v prizadeti človekovi pravi‑
ci sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim,
ki bodo zaradi posega nastale. Z izpodbijano določbo se na eni
4 Poročevalec

DZ, št. 74/07.
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strani posega v pomembni človekovi pravici delavcev Zavoda.
Na drugi strani je Ustavno sodišče pri presoji upoštevalo priča‑
kovanje vseh državljanov po trajnem in optimalnem delovanju
gozda kot ekosistema, ki bo na razpolago tudi prihodnjim rodo‑
vom, k čemur prispeva ureditev po izpodbijani določbi. Procesi
v gozdu so dolgoročni, zato je spremljanje dogajanj v njem in
načrtovanje gospodarjenja z njim naloga, ki je nad zasebnimi
interesi delavcev Zavoda. Vsebinsko področje prepovedi delav‑
čevega delovanja v okviru opravljanja javne gozdarske službe
iz drugega odstavka 70. člena ZG je točno določeno, omeje‑
no in ne posega na morebitna druga področja delavčevega
svobodnega delovanja. Glede na navedeno Ustavno sodišče
ocenjuje, da izpodbijana ureditev ne pomeni prekomernega
posega v ustavno varovani pravici delavca.
24. Iz navedenih razlogov izpodbijana zakonska ureditev
ni v neskladju s prvim odstavkom 49. člena in prvim odstavkom
74. člena Ustave.
C.
25. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) v sestavi: predsednik
Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag.
Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miro‑
slav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan
Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

3355.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča, sklepa Višjega sodišča v Mariboru
in sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru

Številka: Up-2422/08-17
Datum: 1. 7. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož‑
bi Romana Leljaka, Radenci, na seji 1. julija 2010

o d l o č i l o:
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 199/2008 z dne 11. 7.
2008, sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 650/2007 z
dne 5. 12. 2007 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks
510/2007 z dne 22. 8. 2007 se razveljavijo in zadeva se vrne
Okrožnemu sodišču v Mariboru v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Izpodbijane sodne odločbe so bile izdane v postopku
odločanja o pritožnikovi zahtevi za obnovo kazenskega postop‑
ka. Zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča v Mariboru je na
podlagi prvega odstavka 413. člena Zakona o kazenskem po‑
stopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo,
68/08 in 77/09 – v nadaljevanju ZKP) zavrgel pritožnikovo zah‑
tevo za obnovo kazenskega postopka. Ocenil je, da navedena
nova dejstva in predlagani novi dokazi pomenijo le ponavlja‑
nje že podanih dokaznih predlogov obrambe, druge navedbe
pritožnika (opiranje prvostopenjske sodbe na izpovedbi prič,
zaslišanih v Republiki Avstriji, nestrinjanje pritožnika z višino
kazni in s tem, da sodišče ni zaslišalo priče A. R.) pa ne morejo
biti razlog za obnovo kazenskega postopka oziroma niso nov
dokaz. Pritožbo, ki jo je pritožnik vložil zoper izpodbijani prvo‑
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stopenjski sklep, je Višje sodišče zavrnilo, Vrhovno sodišče pa
je zavrnilo pritožnikovo zahtevo za varstvo zakonitosti.
2. Pritožnikov očitek kršitve prvega odstavka 414. člena
ZKP, da sodišče prve stopnje predlaganega dokaza ni pri‑
merjalo z dokazi, na katere opira izrek sodbe št. K 231/99,
in da ni vsebinsko preizkusilo, ali pismo H. vpliva na dvom o
izreku obsodilne sodbe, je Vrhovno sodišče zavrnilo. Navedlo
je, da je sodišče prve stopnje zahtevo za obnovo postopka
zavrglo v skladu s prvim odstavkom 413. člena ZKP, ker je ob
formalnem preizkusu ugotovilo, da dejstva in dokazi, navedeni
v zahtevi, očitno niso taki, da bi se mogla na njihovi podlagi
dovoliti obnova. Menilo je, da je sodišče takšno oceno glede
pisne izjave priče H. pojasnilo s tem, ko je navedlo, da je bila
ta v kazenskem postopku že zaslišana kot priča in da formalni
preizkus ne zajema vsebinskega presojanja dejstev in doka‑
zov, navedenih v zahtevi za obnovo postopka. Presodilo je, da
ravnanje sodišča ne more pomeniti kršitve prvega odstavka
414. člena ZKP, saj ravna sodišče po tem členu samo, kadar
zahteve ne zavrže v skladu s prvim odstavkom 413. člena
ZKP. Vrhovno sodišče se je opredelilo tudi do pritožnikovega
očitka o kršitvi tretjega odstavka 412. člena ZKP, do katere naj
bi prišlo, ker je pri odločanju o zahtevi za obnovo kazenskega
postopka sodeloval sodnik, ki je sodeloval tudi v pritožbenem
senatu v rednem kazenskem postopku. Očitke o tej kršitvi je
Vrhovno sodišče zavrnilo in navedlo, da kršitev te določbe
lahko stori le sodišče prve stopnje in ne, kot napačno uvelja‑
vlja pritožnik, sodišče druge stopnje. Ugotovilo in pojasnilo je,
da je ta sodnik v rednem kazenskem postopku sodeloval v
zunajobravnavnem senatu sodišča prve stopnje, ki je odločal
o ugovoru zoper obtožnico glede kaznivega dejanja zlorabe
bančne ali kreditne kartice po drugem odstavku v zvezi s prvim
odstavkom 253. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ) ter
o predlogih okrožnega državnega tožilca za odreditev pripora
(v nadaljevanju že sodelujoči sodnik). Sprejelo je stališče, da
navedeni sodnik torej ni sodeloval pri izdaji sodbe v prejšnjem
postopku. Vrhovno sodišče je zavrnilo tudi očitke pritožnika o
kršitvi prvega odstavka 395. člena ZKP. Presodilo je, da se je
Višje sodišče v obrazložitvi izpodbijanega sklepa opredelilo do
vseh pritožbenih navedb, in ocenilo, da pritožnik z nestrinja‑
njem z dokazno oceno sodišč prve in druge stopnje uveljavlja
zmotno ugotovitev dejanskega stanja, česar s tem izrednim
pravnim sredstvom ne more uveljavljati. Tudi smiselne očitke
pritožnika o kršitvi 1. točke prvega odstavka 383. člena ZKP v
zvezi z 11. točko prvega odstavka 371. člena ZKP je Vrhovno
sodišče zavrnilo. Navedlo je, da je Višje sodišče že v obrazloži‑
tvi navedlo, da je bil H. zaslišan kot priča, kar naj bi v nasprotju
z zatrjevanjem pritožnika izhajalo tudi iz podatkov spisa kot iz
sodbe sodišča prve stopnje.
3. Pritožnik v obširni ustavni pritožbi opisuje historični
dogodek, zatrjuje zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega
stanja, napačno uporabo prava in izraža nestrinjanje z izpod‑
bijanimi sodnimi odločbami. Očita jim kršitve 22. člena, prvega
odstavka 23. člena in 28. člena Ustave. Navede, da sodišča v
postopku odločanja o zahtevi za obnovo kazenskega postop‑
ka niso upoštevala novega dokaza, tj. pismene izjave H., iz
katere naj bi izhajalo, da je denar vrnil B. Ocena sodišč, da ne
gre za pomemben novi dokaz, naj bi pomenila kršitev načela
zakonitosti iz prvega odstavka 28. člena Ustave. To kršitev
in kršitev pravice do poštenega sojenja iz prvega odstavka
23. člena Ustave naj bi storilo tudi Vrhovno sodišče. Sprejelo
naj bi stališče, da sodnik, ki je sodeloval pri odločanju o ugo‑
voru zoper obtožnico in pri odločanju o predlogih državnega
tožilca za odreditev pripora, ni sodeloval pri izdaji sodbe v
prejšnjem postopku in zato lahko odloča o predlogu za obnovo
kazenskega postopka. Pritožnik meni, da sodelovanje sodnika
v zunajobravnavnem senatu pri odločanju o ugovoru zoper ob‑
tožnico pomeni, da je aktivno sodeloval v kazenskem postopku,
v katerem je bila izdana pravnomočna obsodilna sodba. Ker naj
bi s tem že sprejel svoje stališče o zadevi, ne bi smel sodelovati
v senatu, ki je po pravnomočno končanem kazenskem po‑
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stopku odločil o pritožnikovi zahtevi za obnovo tega postopka.
Odločitev Vrhovnega sodišča, ki dopušča odločanje takšnega
sodnika, naj bi ob obstoju navedenih okoliščin vzpostavila
dvom o poštenem sojenju; pomenila naj bi izigravanje načela
pravičnosti in zakonitosti.
4. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up‑2422/08
z dne 6. 4. 2010 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo, ker je
ocenilo, da gre z vidika navedb, s katerimi pritožnik zatrjuje in
utemeljuje kršitev pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave,
za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen
konkretne zadeve. O sprejemu ustavne pritožbe je Ustavno
sodišče na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustav‑
nem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno
besedilo – v nadaljevanju ZUstS) obvestilo Vrhovno sodišče.
5. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Okrožnega sodi‑
šča v Mariboru št. K 231/99.
B.
6. Vrhovno sodišče je v izpodbijani sodbi zavrnilo očitek o
kršitvi tretjega odstavka 412. člena ZKP, ki ga je pritožnik uve‑
ljavljal v zahtevi za varstvo zakonitosti. Sprejelo je naslednje
stališče: »Po tretjem odstavku 412. člena ZKP pri odločanju
o zahtevi za obnovo postopka v senatu ne more sodelovati
sodnik, ki je sodeloval pri sodbi v prejšnjem postopku. Krši‑
tev te določbe lahko stori le sodišče prve stopnje, ne pa, kot
napačno uveljavlja vložnik, sodišče druge stopnje. Ne glede
na to Vrhovno sodišče ugotavlja, da tudi ta kršitev ni podana.
Sodnik dr. Dežman je v rednem kazenskem postopku sode‑
loval v zunajobravnavnem senatu sodišča prve stopnje, ki je
odločal o ugovoru zoper obtožnico glede kaznivega dejanja
zlorabe bančne ali kreditne kartice po drugem odstavku v zvezi
s prvim odstavkom 253. člena ZKP (pravilno KZ) ter o predlogih
državnega tožilca za odreditev pripora. Navedeni sodnik torej ni
sodeloval pri izdaji sodbe v prejšnjem postopku.«
7. Izpodbijanemu stališču pritožnik očita neskladje s prvim
odstavkom 23. člena Ustave. Ocenjuje, da Vrhovno sodišče
ob upoštevanju okoliščin, na katere je oprlo svoje stališče, ni
zagotovilo nepristranskega in poštenega sojenja, saj je dopu‑
stilo, da je v senatu, ki je odločal o njegovi zahtevi za obnovo
kazenskega postopka, sodeloval sodnik, ki si je o zadevi že
ustvaril svoje mnenje.
8. Po prvem odstavku 23. člena Ustave je vsakomur
zagotovljena pravica, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter
o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.
Iz navedene pravice med drugim izhaja zahteva, da sodnik s
stranko ali s spornim predmetom ne sme biti povezan tako, da
bi to lahko povzročilo ali pa vsaj ustvarilo upravičen dvom, da
sodnik v sporu ne more več odločiti objektivno, nepristransko
in z izključnim upoštevanjem pravnih kriterijev.1 Eden izmed
temeljnih pogojev za zagotovitev nepristranskega sojenja je
prepoved, da bi sodno funkcijo opravljala oseba, glede katere
obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni nepristranskosti
oziroma objektivnosti.
9. Tudi po stališču Evropskega sodišča za človekove
pravice (v nadaljevanju ESČP) sta za obstoj nepristranskosti
sojenja odločilna tako subjektivni kriterij, pri katerem gre za
ugotavljanje osebnega prepričanja sodnika, ki odloča v kon‑
kretnem primeru, kot tudi objektivni kriterij, kjer gre za presojo,
ali je sodnik v postopku zagotavljal uresničevanje procesnih
jamstev tako, da je izključen vsak upravičen dvom o njegovi
nepristranskosti.2
10. Ker so zakonske določbe o izločitvi sodnika neposre‑
dno namenjene uresničevanju človekove pravice do nepristran‑
skega sojenja, lahko morebitne kršitve v zvezi s tem na podlagi

1 Tako npr. Ustavno sodišče v odločbi št. Up-365/05 z dne
6. 7. 2006, Uradni list RS, št. 76/06, in OdlUS XV, 93).
2 Primerjaj s sodbo ESČP v zadevi Saraiva de Carvalho proti
Portugalski z dne 22. 4. 1993, tč. 33.

Uradni list Republike Slovenije
ustavne pritožbe presoja tudi Ustavno sodišče.3 To ne pomeni,
da lahko Ustavno sodišče v smislu polne instančne presoje
ugotavlja, ali je odločitev sodišča pravilna in zakonita, ampak
lahko v konkretnem primeru presoja, ali je Vrhovno sodišče za‑
konski določbi dalo z razlago takšno vsebino, ki je nezdružljiva
s pravico iz prvega odstavka 23. člena Ustave.
11. V kazenskem postopku institut izločitve sodnika ureja
39. člen ZKP. Iz njega je razvidno, kdaj sodnik zaradi določenih
objektivnih ali subjektivnih okoliščin ne bi mogel biti nepristran‑
ski v konkretni zadevi, zaradi česar mora biti izločen iz opra‑
vljanja sodniške dolžnosti v tej zadevi. Razloge, zaradi katerih
sodnik ne more sodelovati pri odločanju v konkretnem primeru,
je mogoče razvrstiti v dve temeljni skupini: izključitveni razlogi
(iudex inhabilis) iz 1. do 4. in 5. točke 39. člena ZKP, ki jih zakon
našteva taksativno, in odklonitveni razlogi (iudex suspectus) iz
6. točke 39. člena ZKP. Slednji v zakonu niso taksativno našteti,
ampak so opredeljeni z generalno klavzulo, tj. če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o sodnikovi nepristranskosti.
12. Primer, kdaj sodnik ne more opravljati sodniške funk‑
cije, pa ureja tudi tretji odstavek 412. člena ZKP. Iz te določbe
izhaja, da v senatu, ki odloča o zahtevi za obnovo kazenskega
postopka, ne more sodelovati sodnik, ki je sodeloval pri sodbi
v prejšnjem postopku. Kot je bilo že navedeno, razloge za izlo‑
čitev sodnika, torej razloge za to, kdaj sodnik ne sme opravljati
sodniške dolžnosti, vsebuje 39. člen ZKP. Upoštevanje slednjih
je zato nujno tudi za oceno sodišča, ali sme po tretjem odstav‑
ku 412. člena ZKP v senatu, ki odloča o zahtevi za obnovo
kazenskega postopka, sodelovati določen sodnik ali pa mora
biti iz sodelovanja v senatu izločen. To pomeni, da navedena
določba v razmerju do 39. člena ZKP ni v odnosu specialnosti
(lex specialis) in je zato treba šteti, da tretji odstavek 412. člena
ZKP ne določa posebnega izločitvenega razloga namesto tistih
iz 39. člena ZKP, ampak ureja le dodaten izključitveni razlog,
ki nastopi šele potem, ko je izdana prvostopenjska sodba.
Drugačna razlaga bi pomenila, da v postopku odločanja o
obnovi kazenskega postopka niso spoštovane vse zahteve
po nepristranskem odločanju, kot izhajajo iz prvega odstavka
23. člena Ustave.
13. Iz sodbe Vrhovnega sodišča izhaja najprej ugotovitev,
da je bil v sestavi zunajobravnavnega senata, ki je odločal o
pritožnikovi zahtevi za obnovo kazenskega postopka, tudi že
sodelujoči sodnik, torej sodnik, ki je v rednem kazenskem po‑
stopku sodeloval v zunajobravnavnem senatu sodišča prve sto‑
pnje pri odločanju o ugovoru zoper obtožnico glede kaznivega
dejanja zlorabe bančne ali kreditne kartice po drugem odstavku
v zvezi s prvim odstavkom 253. člena KZ ter o predlogih držav‑
nega tožilca za odreditev pripora. Na podlagi takšne ugotovitve
je Vrhovno sodišče sklenilo, da ta sodnik ni sodeloval pri izdaji
sodbe v prejšnjem postopku.
14. Okoliščine, ki jih je na strani že sodelujočega sodnika
ugotovilo Vrhovno sodišče, najdemo med razlogi, določenimi
v 39. členu ZKP. Po 4. točki prvega odstavka 39. člena ZKP
sodniške dolžnosti med drugim ne sme opravljati sodnik, če je
v isti kazenski zadevi sodeloval pri odločanju o ugovoru zoper
obtožnico. Ta izločitveni razlog izhaja iz domneve, da sodnik, ki
je v isti zadevi sodeloval v predhodnem postopku, ne bi mogel
biti pri sojenju nepristranski, ker si je o zadevi že vnaprej ustva‑
ril določeno mnenje.4 Pri odločanju o ugovoru zoper obtožnico
se sodnik seznani tako z dejanskim kot s pravnim vidikom za‑
deve, 5 zato tak sodnik ne sme sodelovati na glavni obravnavi
3 Podobno Ustavno sodišče tudi v odločbi št. Up-52/99 z dne
21. 11. 2002 (Uradni list RS, št. 105/02, in OdlUS XI, 285).
4 Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem,
GV Založba, Ljubljana 2004, str. 94.
5 Dokazov, predlaganih v obtožnici in v ugovoru, zunajobrav‑
navni senat sicer ne more ocenjevati po načelu proste presoje
dokazov, torej na enak način, kot ocenjuje dokaze, ko odloča o
obtoženčevi krivdi na podlagi opravljene glavne obravnave. Mora
pa vedno oceniti, ali je zbranih zadosti dokazov za utemeljenost
suma, ki upravičuje vložitev obtožbe in nadaljnji kazenski postopek
po tej obtožbi, ter svojo oceno tudi ustrezno obrazložiti (glej sodbo
Vrhovnega sodišča št. I Ips 14/97 z dne 6. 2. 1997).
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in mora biti iz sojenja na glavni obravnavi izločen. Po 6. točki
prvega odstavka 39. člena ZKP sodniške dolžnosti tudi ne sme
opravljati sodnik, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o
njegovi nepristranskosti. Obstoj tega razloga, opredeljenega z
generalno klavzulo, se lahko zastavi tudi zaradi sodelovanja
sodnika pri odločanju o priporu. Tudi v tej situaciji se sodnik
seznani vsaj z indici glede krivde, kar bi lahko v nadaljnjih fazah
postopka prejudiciralo objektivnost sojenja.6
15. Izpodbijano stališče je Vrhovno sodišče sprejelo v
postopku odločanja o zahtevi pritožnika za obnovo kazenskega
postopka. Odločanje o zahtevi za obnovo kazenskega postop‑
ka je odločanje sodišča o tem, ali se sme kazenski postopek,
ki je bil končan s pravnomočno sodbo, obnoviti. Zahteva za ob‑
novo kazenskega postopka je namreč izredno pravno sredstvo,
s katerim se zaradi obstoja novih dejstev ali novih dokazov
izpodbija dejansko stanje, ugotovljeno s pravnomočno odločbo,
ali se zahteva sprememba kazni. Po naravi stvari je zahteva
za obnovo kazenskega postopka torej usmerjena v spremem‑
bo dejanskega stanja, ki je ugotovljeno v pravnomočni sodbi,
posledično pa tudi v spremembo uporabe kazenskega zakona
in drugačno odločbo o kazenski sankciji. O zahtevi za obnovo
kazenskega postopka odloča senat (šesti odstavek 25. člena)
sodišča, ki je v prejšnjem postopku sodilo na prvi stopnji (prvi
odstavek 412. člena ZKP). Pri odločanju v senatu ne more so‑
delovati sodnik, ki je sodeloval pri sodbi v prejšnjem postopku
(tretji odstavek 412. člena ZKP).
16. V obravnavanem primeru odločitev Ustavnega so‑
dišča ni odvisna od odgovora na vprašanje, ali je dejansko
podan upravičen dvom o nepristranskosti sodnika, ki je v zunaj‑
obravnavnem senatu odločil o zavrženju pritožnikove zahteve
za obnovo kazenskega postopka, pri čemer je v kazenskem
postopku (katerega obnovo je pritožnik predlagal) že opravljal
sodniške dolžnosti tako, da je sodeloval v zunajobravnavnem
senatu, ki je odločal o ugovoru zoper obtožnico glede kaznive‑
ga dejanja zlorabe bančne ali kreditne kartice po drugem od‑
stavku v zvezi s prvim odstavkom 253. člena KZ ter o predlogih
državnega tožilca za odreditev pripora. Ustavno sodišče mora
oceniti, ali je Vrhovno sodišče določbam ZKP, ki urejajo izloči‑
tev sodnika, dalo takšno vsebino, ki je nezdružljiva s pravico iz
prvega odstavka 23. člena Ustave.
17. Kot je bilo že poudarjeno, morajo sodišča pri zago‑
tavljanju pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave upošte‑
vati obstoj razlogov, zaradi katerih posamezni sodnik ne sme
opravljati sodniške dolžnosti in mora biti zato iz odločanja v
konkretni zadevi izločen. To ustavno zahtevo mora sodišče
upoštevati tudi tedaj, ko presoja, ali sme v senatu, ki odloča
o zahtevi pritožnika za obnovo kazenskega postopka, sodelo‑
vati posamezni sodnik (glej točko 12 obrazložitve te odločbe).
Ustavno sodišče ocenjuje, da je Vrhovno sodišče z razlago
tretjega odstavka 412. člena ZKP in ne da bi pri tem upoštevalo
39. člen ZKP, sprejelo stališče, ki je z vidika pravice iz prvega
odstavka 23. člena Ustave nesprejemljivo. Primer, ko pri so‑
dniku obstaja že eden od izločitvenih (izključitvenih) razlogov,
zaradi katerega bi moral biti izločen od sojenja na glavni obrav‑
navi, je z vidika zahtev iz prvega odstavka 23. člena Ustave
namreč enak primeru, ko sodišče na podlagi tretjega odstavka
412. člena ZKP ocenjuje, ali je sodnik (član senata, ki odloča o
zahtevi pritožnika za obnovo kazenskega postopka) sodeloval
pri sodbi v prejšnjem postopku. Logično je, da iz istega razloga,
zaradi katerega sodnik v konkretnem primeru ne bi smel sode‑
lovati pri izdaji sodbe na prvi stopnji, tudi ne bi smel sodelovati
v senatu iz prvega odstavka 412. člena ZKP. Vrhovno sodišče
mora zato pri razlagi tretjega odstavka 412. člena ZKP upošte‑
vati tudi razloge iz 39. člena ZKP, zaradi obstoja katerih sodnik
sploh ne bi smel opravljati sodniške dolžnosti kot sodnik, ki na
glavni obravnavi odloča o zadevi. Če pa bi na strani takšnega
6 Glej npr. odločitev ESČP v zadevi Hauschildt proti Danski,
sodba z dne 24. 5. 1989.
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sodnika obstajale okoliščine, zaradi katerih ta sploh ne bi smel
sodelovati pri izdaji sodbe na prvi stopnji, kar je tudi v primeru
pritožnika, takšen sodnik iz istih razlogov tudi ne bi smel sode‑
lovati v senatu iz prvega odstavka 412. člena ZKP. Ker Vrhovno
sodišče navedenim zahtevam ni sledilo, je določbe ZKP raz‑
lagalo v neskladju s pritožnikovo pravico do nepristranskega
sojenja in s tem kršilo prvi odstavek 23. člena Ustave.
18. Kršitev prvega odstavka 23. člena Ustave je nastala
pri prvostopenjskem odločanju, zato je Ustavno sodišče raz‑
veljavilo tudi sklepa Višjega in Okrožnega sodišča ter zadevo
vrnilo v novo odločanje Okrožnemu sodišču v Mariboru.
19. Ker je bilo treba izpodbijane sodne odločbe razveljaviti
že zaradi kršitve pravice iz prvega odstavka 23. člena Ustave,
se Ustavno sodišče v presojo drugih zatrjevanih kršitev ni
spuščalo.
C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi pr‑
vega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik mag.
Miroslav Mozetič ter sodnice mag. Marta Klampfer, mag. Marija
Krisper Kramberger, Jasna Pogačar in mag. Jadranka Sovdat.
Sodniki dr. Mitja Deisinger, Jože Tratnik in Jan Zobec so bili pri
odločanju o zadevi izločeni. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

3356.

Sklep o zavrženju pobude

Številka: U-I-264/09-7
Datum: 8. 7. 2010

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Moj‑
ce Dodič, Kozina, in drugih, ki jih zastopata Gregor Zupančič
in mag. Matija Mauhler, odvetnika v Ljubljani, na seji 8. julija
2010

s k l e n i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavno‑
sti sklepov Vlade št. 17200‑2/2009/14 z dne 30. 7. 2009 in
št. 17200‑2/2009/15 z dne 30. 7. 2009 se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pobudniki izpodbijajo sklepa Vlade, ki naj bi na izviren
način in s povratno veljavo spremenila ureditev glede programa
zdravstvenih storitev, izhodišč za njegovo izvajanje in obliko‑
vanja cen, kot so določeni v Splošnem dogovoru za leto 2009.
Zatrjujejo, da sklepa nista bila izdana po predpisanem postop‑
ku in v obliki predpisa, čeprav vsebujeta splošne in abstraktne
pravne norme, ki navzven povzročajo pravne učinke, zaradi
česar ju je treba šteti za predpis. Zato naj bi bila v neskladju s
členi 2, 153, 154 in 155 Ustave. Pravni interes utemeljujejo z
navedbami, da izpodbijana sklepa spreminjata Splošni dogovor
za leto 2009 (v nadaljevanju Dogovor), s čimer neposredno
posegata v njihove pravice in pravne interese.
B.
2. Na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 63. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova‑
nju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedi‑
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lo, 91/07 in 76/08 – v nadaljevanju ZZVZZ) Vlada odloči o
spornih vprašanjih glede izhodišč za izvajanje programov in
oblikovanje cen programov oziroma storitev ter glede drugih
podlag za sklepanje pogodb z zdravstvenimi zavodi, drugimi
zavodi in organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost,
ter zasebnimi zdravstvenimi delavci, o katerih ni bil sprejet
dogovor med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(v nadaljevanju Zavod), pristojnimi zbornicami, združenji zdra‑
vstvenih zavodov in drugih zavodov, ki opravljajo zdravstveno
dejavnost, ter ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, oziroma
niso bila urejena z odločitvijo arbitraže skladno s citirano za‑
konsko določbo. Na tej podlagi torej Vlada s svojo odločitvijo
nadomesti voljo strank iz prvega odstavka 63. člena ZZVZZ,
ki niso uspele skleniti Dogovora. To pomeni, da je z navede‑
no odločitvijo Vlade mogoče urediti le vprašanja iz prvega
odstavka 63. člena ZZVZZ, in to le v obliki, ki je za to predpi‑
sana. Tudi iz izpodbijanih sklepov Vlade izhaja, da po vsebini
dopolnjujejo Dogovor, vendar niti po vsebini niti po obliki ne
pomenijo izvršilnega predpisa Vlade, ki bi kot takšen določal
pravice in obveznosti pobudnikov. Prav tako Vlada po ZZVZZ
nima posebnega pooblastila, da bi tak predpis (lahko) izdala.
Zakon je tudi ne pooblašča za izdajo enostranskih oblastvenih
aktov, s katerimi bi lahko posegla v pravice ali obveznosti su‑
bjektov iz 63. člena ZZVZZ oziroma v pravno urejena razmerja
med subjekti iz 65. člena ZZVZZ.
3. Ker torej izpodbijana sklepa Vlade nista predpisa, je
Ustavno sodišče pobudo za oceno njune ustavnosti zavrglo
zaradi nepristojnosti.
4. Pobudniki lahko svoje pravice iz pogodbenih razmerij
uveljavljajo s pravnimi sredstvi pred pristojnimi sodišči, ki bodo
morala presoditi, kakšen učinek, če sploh, imata izpodbijana
sklepa Vlade na njihova pogodbeno urejena razmerja. S tem
bodo hkrati odgovorila na vprašanje, ali je bilo zaradi izpodbija‑
nih sklepov upravičeno znižanje plačil pobudnikom, določenih
s pogodbami na podlagi sklenjenega Dogovora.
C.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega
odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) in tre‑
tje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega
sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože
Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Mar‑
ta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav
Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec.
Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

CDKi
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

brez DDV
0-200
201-500
501-1.500
1.501-2.500
2.501-4.500
4.501-10.000
10.001-30.000
30.001-70.000
70.001-100.000
100.001-200.000
200.001-600.000
600.001-1.000.000
1.000.001-5.000.000
5.000.000-15.000.000
Nad 15.000.000

3357.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) ter soglasja sveta Javne agencije Republi‑
ke Slovenije za energijo št. 22‑1/2010‑12/ZP‑29 z dne 19. 7.
2010, JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geo‑
grafskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica,
Občine Dobrova Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Obči‑
ne Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica,
Občine Dobrova Polhov Gradec, Občine Dol pri
Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode
in Občine Škofljica
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo in
omrežnina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki je
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na
odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
2. člen
Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne občine
Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine
Škofljica, na katerem izvaja dejavnost gospodarske javne službe
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o.
3. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina (CDK)
znaša: 0,1895 EUR/m3.
4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:

Pavšal (EUR/mesec)
brez DDV
0,0000
3,9590
3,9590
5,7188
5,7188
15,8095
38,3943
90,3395
135,5093

Cena moči
((EUR/kW)/mesec)

z DDV
brez DDV
0,0000
4,7508
4,7508
6,8626
6,8626
18,9714
0,3764
46,0732
0,3764
108,4074
0,3764
162,6112
0,3764

z DDV

0,4517
0,4517
0,4517
0,4517

Priloga

Mehovni
plinomer

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Ljubljana, Občine
Brezovica, Občine Dobrova Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine
Medvode in Občine Škofljica

Variabilni del

Fiksen del

Odjemna skupina
Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pavšal za plinomer (EUR/mes)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/mesec)
brez DDV

0,0000
0,7385
0,7385
0,7277
0,7277
0,4882
0,4660

z DDV

0,0000
0,8862
0,8862
0,8732
0,8732
0,5858
0,5592

Cena porabe
(EUR/Sm3)
brez DDV
0,3779
0,1415
0,1415
0,1276
0,1276
0,0962
0,0962
0,0962
0,0962
0,0620
0,0620
0,0611
0,0611
0,0259
0,0173

z DDV
0,4535
0,1698
0,1698
0,1531
0,1531
0,1154
0,1154
0,1154
0,1154
0,0744
0,0744
0,0733
0,0733
0,0311
0,0208

Uradni

CDK3
501-1.500
3,9590
4,7508
CDK4
1.501-2.500
5,7188
6,8626
CDK5
2.501-4.500
5,7188
6,8626
CDK6
4.501-10.000
15,8095
18,9714
0,3764
0,4517
CDK7
10.001-30.000
38,3943
46,0732
0,3764
0,4517
CDK8
30.001-70.000
90,3395 108,4074
0,3764
0,4517
listCDK9
Republike
Slovenije
Št.
61 /
70.001-100.000
135,5093 162,6112
0,3764
0,4517
0,0000
CDK10
100.001-200.000
0,7385
CDK11
200.001-600.000
0,7385
5. člen
CDK12
600.001-1.000.000Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater
0,7277
CDK13
1.000.001-5.000.000
0,7277
distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih
na‑
CDK14
5.000.000-15.000.000
0,4882
prav ter jih vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,3991 EUR/mesec.
CDK15
Nad 15.000.000
0,4660

6. člen
Cena za izvajanje meritev na mesec znaša:

Mehovni
plinomer

0,1415
0,1698
0,1276
0,1531
0,1276
0,1531
0,0962
0,1154
0,0962
0,1154
0,0962
0,1154
26.0,0000
7. 20100,0962
/ Stran0,1154
9257
0,8862
0,0620
0,0744
0,8862
0,0620
0,0744
0,8732
0,0611
0,0733
0,8732
0,0611
0,0733
0,5858
0,0259
0,0311
0,5592
0,0173
0,0208

Pavšal za plinomer (EUR/mes)

G-4
G-6
G-10
G-16
G-25
G-40
G-65
Turbinski
G-100
plinomer

znesek
znesek
brez DDV
z DDV
1,8468
1,5390
2,3504
1,9587
7,2193
6,0161
7,2193
6,0161
9,402
7,8350
18,3002
15,2502
22,8334
19,0278
36,3486 Pavšal za korektor temperature Pavšal za korektor temperature
Pavšal 30,2905
za plinomer (EUR/mes)
in tlaka (EUR/mes)
(EUR/mes)

Turbinski
plinomer
G-65
G-100
G-160
G-65
G-250
G-100
G-400
G-160
G-650
G-250
G-1000
G-400

znesek
Pavšal za plinomer
brez DDV
25,4496
znesek
28,1919
brez DDV
31,6896
25,4496
33,2286
28,1919
63,3512
31,6896
63,3512
33,2286
77,4682
63,3512

G-650
G-1000

63,3512
77,4682

Pavšal
za korektor temperature
Pavšal
za korektor temperature
znesek
znesek
znesek
znesek
znesek
(EUR/mes)
tlaka (EUR/mes)
(EUR/mes)z DDV
z DDV
brezinDDV
z DDV
brez DDV
30,5395
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
znesek
znesek
znesek
znesek
znesek
33,8303
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
38,0275
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
30,5395
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
39,8743
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
33,8303
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
76,0214
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
38,0275
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
76,0214
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
39,8743
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
92,9618
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
76,0214
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
76,0214
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
92,9618
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956

Rotacijski
plinomer

Pavšal za plinomer (EUR/mes)

Rotacijski
plinomer
G-16
G-25
G-40
G-16
G-65
G-25
G-100
G-40
G-160
G-65

znesek
Pavšal za plinomer
brez DDV
16,2995
znesek
18,2163
brez DDV
21,7140
16,2995
24,0365
18,2163
30,2905
21,7140
37,3700
24,0365

G-100
G-160

Pavšal za korektor temperature Pavšal za korektor temperature
in tlaka (EUR/mes)
(EUR/mes)

znesek
znesek
znesek
znesek
znesek
Pavšal
za korektor temperature
Pavšal
za korektor temperature
(EUR/mes)
z DDV
brezinDDV
z DDV
brez DDV
tlaka (EUR/mes)
(EUR/mes)z DDV
13,0956
19,5594
34,1380
40,9656
10,9130
znesek
znesek
znesek
znesek
znesek
13,0956
21,8596
34,1380
40,9656
10,9130
z DDV
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
13,0956
26,0568
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
19,5594
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
28,8438
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
21,8596
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
36,3486
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
26,0568
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
44,8440
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
28,8438
34,1380
40,9656
10,9130
13,0956
30,2905
36,3486
34,1380
40,9656
10,9130
7. člen
13,0956
37,3700
44,8440 distribucijske
34,1380 zmogljivosti
40,9656
Cena za prekoračitev
(CDKi`) se 10,9130
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določi‑
tvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana,
Občina Brezovica, Občina Dobrova Polhov Gradec, Občina Dol
pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
(Uradni list RS, št. 64/08).
9. člen
Ta akt začne veljati 1. avgusta 2010.
Št. AE/3/2010
Ljubljana, dne 6. julija 2010
EVA 2010-2111-0085
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA
LJUBLJANA d.o.o.
Direktor
Hrvoje Drašković l.r.
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OBČINE
CANKOVA
3358.

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Cankova

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZmetD, 66/06 – odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 – odločba
US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in
108/09), v zvezi z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečišče‑
no besedilo, 29/07 odločba US: U-I-56/06-31, 58/07 odločba
US: U-I-34/05-9, 16/08 odločba US: U-I-414/06-7, 17/08, 21/08
– popr., 76/08 – ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 – odločba US: U-I56/08-15), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Cankova (Uradni list RS, št. 46/00, 12/07) in 16. člena
Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski
svet Občine Cankova na 30. seji dne 14. 7. 2010 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb obdelave mešanih
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v Občini Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih go‑
spodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih od‑
padkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba)
na območju Občine Cankova.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javnih
služb;
2. vrste in obseg storitev javnih služb ter njihova prostor‑
ska razporeditev;
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javnih
služb;
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih služb;
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev
javnih služb;
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja‑
nje javnih služb;
7. nadzor nad izvajanjem javnih služb;
8. kazenske določbe;
9. prehodne ter končne določbe.
3. člen
Cilji javnih služb po tem odloku so:
1. povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati (omo‑
gočati) dostop do storitev javnih služb;
2. zasledovati doseganje ciljev operativnih programov in
predpisov s področja varstva okolja na ravni države in občin;
3. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne
službe, ustanovitelje ter javnost o obdelavi mešanih komunal‑

nih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjeva‑
nja komunalnih odpadkov;
4. zagotavljati načelo, da stroške obdelave mešanih ko‑
munalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstra‑
njevanja komunalnih odpadkov plača njihov povzročitelj in
5. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih
programov ukrepov na področju obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov.
4. člen
Subjekti obdelave mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov so:
1. Občina Cankova (v nadaljevanju: občina);
2. izvajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova (v nada‑
ljevanju: izvajalec);
3. povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine
(v nadaljevanju: povzročitelj);
4. imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.
5. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo nasle‑
dnji pomen:
1. Odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov
povzročitelj ali druga oseba, ki ga ima v posesti, zavrže, na‑
merava ali mora zavreči. Za odpadek se šteje takšna snov
ali predmet, ki je v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
uvrščen v eno od skupin odpadkov.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali njim
po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine,
storitvene ali druge dejavnosti, ki nastaja na območju občine in
so določeni s predpisom o ravnanju z odpadki (v nadaljevanju:
odpadki).
3. Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, obdelava, pre‑
delava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem
teh postopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju.
4. Obdelava odpadkov je predelava oziroma odstranjeva‑
nje odpadkov, kar je v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z od‑
padki, vključno s sortiranjem odpadkov, s katerim se spremenijo
lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže
odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja
biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja
nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možno‑
sti za njihovo predelavo. Izločevanje ločenih frakcij z ločenim zbi‑
ranjem komunalnih odpadkov ne šteje za obdelavo odpadkov.
5. Predelava odpadkov so postopki, določeni s predpi‑
som, ki ureja ravnanje z odpadki in drugi postopki z namenom
koristne uporabe odpadkov in njihovih sestavin. Predelava
odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno uporabo, recikli‑
ranje snovi v odpadkih, njihov sežig ali sosežig z energetsko
izrabo (npr. sortiranje) in predelava odpadkov v gorivo.
6. Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni s pred‑
pisom, ki ureja ravnanje z odpadki in vsi drugi postopki priprave
za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče predelati.
7. Odlagališče odpadkov je naprava ali več naprav za
odlaganje odpadkov na površino tal ali pod njo.
8. Finančno jamstvo so sredstva, ki jih je potrebno za‑
gotoviti za zaprtje odlagališča in izvajanje ukrepov po zaprtju
odlagališča za obdobje najmanj 30 let.
6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz 1. člena
tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporab
ljajo veljavni predpisi s področja varstva okolja.
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II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB, ZAČETEK IN TRAJANJE
IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
7. člen
Občina Cankova odda izvajanje obveznih občinskih go‑
spodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih od‑
padkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov za celotno območje občine neposredno
skupnemu Javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki
Puconci d.o.o., kot to opredeljuje Uredba o odlaganju odpadkov
na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09)
in Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z
odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št. 34/08 in 54/09).
8. člen
V skladu z določili Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. (Uradni list RS, št.
34/08 in 54/09) se med izvajalcem in občino sklene pogodba za
izvajanje javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov na območju Občine Cankova.
9. člen
Izvajalec javnih služb po tem odloku opravlja za celotno
območje Občine Cankova:
– javno službo obdelava mešanih komunalnih odpad‑
kov;
– javno službo odlaganje ostankov predelave ali odstra‑
njevanja komunalnih odpadkov;
– dobavo, postavitev in vzdrževanje skupne občinske
infrastrukture, ki služi za izvajanje teh javnih služb v okviru
CEROP;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvaja‑
nje in kvalitetno opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in
v javnem interesu.
10. člen
Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o., ki ima pravico opravljanja dejavnosti iz 13. člena tega
odloka, mora dejavnost opravljati v svojem imenu in za svoj
račun.
Javni službi se zagotavljata za vse odpadke z območja
občine, ki so v skladu z občinskim predpisom, ki ureja zbiranje
in prevoz komunalnih odpadkov namenjeni obdelavi in odlaga‑
nju ali drugi obliki odstranjevanja.
11. člen
Določene storitve javnih služb (predelava odpadkov in
druge storitve s področja ravnanja z odpadki) lahko v imenu in
za račun izvajalca, s soglasjem Sveta ustanoviteljic Javnega
podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., izvaja
podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo
področje ravnanja z odpadki in izpolnjuje druge pogoje za
izvajanje javnih služb.
Izvajalec javnih služb mora v primeru izvajanja javnih
služb preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine in
uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem
imenu in za svoj račun.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB,
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV IN JAVNA
POOBLASTILA
12. člen
Javni službi po tem odloku obsegata:
a) Storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, ki zajemajo:
– Sortiranje mešanih komunalnih odpadkov

Št.

61 / 26. 7. 2010 /

Stran

9259

– Obdelava komunalnih odpadkov v obliki kompostiranja
– predvsem bioloških odpadkov
– Mehansko biološka obdelava komunalnih odpadkov
– Oddajanje ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu
s predpisi
– Reciklažo, trženje ali ponovno uporabo (predelavo)
ločenih frakcij
– Pripravo komunalnih odpadkov za termično obdelavo
– Odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpad‑
kov
– Skladiščenje določenih nevarnih odpadkov v skladišču
nevarnih odpadkov za določeni čas in njihova oddaja v uničenje
in nadaljnjo obdelavo;
b) Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih
služb.
13. člen
Na operativni ravni storitve obdelave mešanih komunal‑
nih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranje‑
vanja komunalnih odpadkov obsegajo predvsem naslednja
dela:
– tehtanje, preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov
v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odla‑
gališča;
– zagotavljanje obdelave in predelave odpadkov v skladu
z programom;
– zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstra‑
njevanje odpadkov;
– redno vzdrževanje in zagotavljanje varnega obratovanja
objektov in naprav za obdelavo, predelavo in odstranjevanje
odpadkov ter izločanje uporabnih frakcij za kasnejšo prede‑
lavo;
– razvrščanje, izločanje, obdelavo, sortiranje in začasno
skladiščenje ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, gradbenih od‑
padkov nevarnih frakcij, kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov in
ostankov komunalnih odpadkov;
– pripravo ukrepov za zapiranje odlagališča in vodenje
postopkov zapiranja odlagališča v skladu s predpisi;
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa objektov za
odstranjevanje odpadkov v skladu z veljavno zakonodajo;
– izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin
odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih
plinov;
– pripravo ukrepov in nalog za preprečevanje škodljivih
vplivov na okolje;
– izdelavo letnih in dolgoročnih programov obdelave in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov;
– vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristoj‑
nim službam in ustanoviteljem.
Vse navedene storitve mora zagotavljati izvajalec v skladu
s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki in odlaganja
odpadkov na odlagališčih.
Med druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje jav‑
nih služb, pa sodijo naslednje naloge:
– poročanje občini o izvajanju javnih služb na njihovem
območju;
– pravočasno obveščanje uporabnikov ter izvajalcev jav‑
nih služb zbiranja komunalnih odpadkov in prevoza komunalnih
odpadkov o posameznih aktivnostih sprememb izvajanja javnih
služb;
– oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarifnih
postavk javnih služb;
– obračun storitev javnih služb;
– vodenje katastra gospodarske infrastrukture v zvezi z
javnima službama, skladno s predpisi;
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe sto‑
ritev javnih služb in
– omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem jav‑
nih služb.
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14. člen
Storitve javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji za enake vrste odpadkov. Upo‑
raba storitev javnih služb je v obsegu, ki ga določajo zakoni
in predpisi o načinu izvajanja javnih služb, za uporabnike
obvezna.
15. člen
Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče,
neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje od‑
padkov, ni dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo
deklariranim, jih mora izvajalec zavrniti, prevoznik ali imetnik
pa jih mora odpeljati na ustrezno skladiščenje.
Izvajalec lahko dovoli začasno skladiščenje zavrnjene po‑
šiljke odpadkov na območju odlagališča največ za štiri mesece
pod pogojem, da si povzročitelj odpadkov na lastne stroške
uredi ustrezno dokumentacijo, s katero dokaže, da je takšne
odpadke možno odložiti na tem odlagališču, v kolikor si teh do‑
kumentov v prej navedenem roku ne preskrbi, lahko izvajalec
javnih služb na njegove stroške poskrbi za dokončno deponi‑
ranje teh odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi.
O začasno skladiščeni oziroma zavrnjeni pošiljki odpad‑
kov se obvesti pristojno inšpekcijsko službo.
16. člen
S tem odlokom prevzame izvajalec javnih služb obdelave
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov pre‑
delave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov tudi storitve
vodenja katastra, povezanega z javnima službama in ostalih
evidenc za celotno območje Občine Cankova, kot to izhaja iz
tega odloka.
Uskladitev obstoječih, delno vzpostavljenih katastrov,
vzdrževanje in finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obsto‑
ječih, delno vzpostavljenih katastrov in vzdrževanje katastrov
posameznih javnih služb v okviru CEROP se uredi s posebno
pogodbo med izvajalcem in občino.
Kataster javnih služb z vsemi zbirkami podatkov je last
občine in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega
katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s stan‑
dardi in normativi geografskega informacijskega sistema.
Kataster mora biti voden ažurno.
17. člen
Izvajalec ima, glede na vsebino izvajanja javnih služb in
glede na infrastrukturo, ki jo opredeljuje ta odlok, javno poo‑
blastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij
za gradnjo gradbeno inženirskih objektov, v skladu z veljavno
zakonodajo.
Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predho‑
dne strokovne pogoje ali mnenje.
Izvajalec je pogoje za izdajo soglasij dolžan predhodno
uskladiti z občino, slednja pa ima pravico pred izdajo soglasja
seznaniti se z le-tem.
Če ni v zakonu, podzakonskem predpisu ali v tem odloku
določeno drugače, o pritožbah zoper odločitve izvajalca, ki jih
ta v upravnem postopku sprejema pri izvajanju javnih poobla‑
stil, odloča župan.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
IN UPORABO STORITEV JAVNIH SLUŽB
18. člen
Za zagotavljanje javnih služb mora občina neposredno
oziroma preko skupnih organov Javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. izvajalcu javnih služb za‑
gotoviti:
– izvajanje javnih služb v skladu s predpisi, kar zajema
tudi sprejem Tehničnega pravilnika o obdelavi mešanih komu‑
nalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstra‑
njevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki
(sprejme ga Svet ustanoviteljic),
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– sprejem cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normal‑
nem poslovanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javnih služb
(sprejme jo Svet ustanoviteljic),
– v proračunu občine v skladu z predpisi, ki urejajo po‑
dročje obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
sredstva za delež eventuelnega subvencioniranja stroškov ko‑
munalne infrastrukture v ceni obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (sprejme Občinski svet);
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranje‑
vanja odpadkov, kolikor ga v skladu z dogovorom ne zagotavlja
izvajalec (odloča Občinski svet),
– nadzor nad izvajanjem javnih služb (izvajata Svet usta‑
noviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja).
19. člen
Izvajalec mora zagotoviti obdelavo prevzetih odpadkov na
način in pod pogoji, da jih lahko obdela sam, oziroma odda pre‑
delovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov ali proda trgovcu
odpadkov tako, da trgovec postane njihov imetnik.
Pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ali oddaji
odpadkov v obdelavo mora izvajalec upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim od‑
stranjevanjem,
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost
pred recikliranjem in drugimi načini predelave,
– imata sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo
prednost pred drugimi načini predelave, če obremenjujeta oko‑
lje manj od drugih postopkov predelave in
– je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti
predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša možnost,
zato je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov v skladu
s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
20. člen
Izvajalec mora obdelavo odpadkov zagotoviti v okviru
postopkov predelave odpadkov (postopki R) in odstranjevanja
odpadkov (postopki D) predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNIH SLUŽB, OBČINE
IN IZVAJALCA JAVNIH SLUŽB
21. člen
Uporabniki storitev javnih služb, ki sta predmet urejanja v
tem odloku, so vsi povzročitelji odpadkov, kot jih opredeljuje ob‑
činski odlok, ki ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov.
Uporabniki storitev javnih služb, ki sta predmet urejanja
v tem odloku, so tudi druge pravne in fizične osebe, ki niso
vključene v sistem ravnanja z odpadki v skladu z odlokom, ki
ureja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, pa uporabljajo
storitve javnih služb po tem odloku (npr. lastna dostava odpad‑
kov na odlagališče).
Uporaba storitev javnih služb je za povzročitelje odpadkov
obvezna v okvirih, ki jih določa odlok, ki ureja način opravlja‑
nja javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na
območju občine.
22. člen
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto‑
ritev javnih služb,
– do zagotovljenih cen storitev javnih služb,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih
služb,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podat‑
kov, ki jih vodi izvajalec javnih služb in se nanašajo nanj,
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– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi
z zakonom, tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitve javnih služb se lahko v zvezi z izva‑
janjem javnih služb pritoži izvajalcu javnih služb in občini, če
meni, da je bila storitev javnih služb opravljena v nasprotju s
tem odlokom.
23. člen
Uporabniki imajo dolžnost:
– upoštevati navodila izvajalca javnih služb in omogočiti
neovirano opravljanje storitev javnih služb,
– pripraviti odpadke pred prepustitvijo izvajalcu zbiranja in
prevoza odpadkov oziroma neposredno izvajalcu javnih služb
obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na ta način
(ločeno zbiranje odpadkov), da jih je možno, ko jih prevzame iz‑
vajalec javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od‑
padkov čim več dodatno obdelati in reciklirati ter odložiti preosta‑
nek skladno s tem odlokom in okoljevarstvenim dovoljenjem,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami
javnih služb,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih služb
oziroma sporočiti izvajalcu javnih služb vsako spremembo,
– nuditi izvajalcu javnih služb potrebne podatke za vode‑
nje katastra – obveznih zbirk podatkov.
24. člen
Dolžnosti občine so zlasti:
– da zagotavlja izvajalcu javnih služb pogoje izvajanja
vseh storitev predpisanih z zakonom in z drugimi predpisi o
načinu izvajanja javnih služb;
– da zagotovi, da bodo vsi komunalni odpadki iz območja
občine oddani izvajalcu javnih služb obdelave mešanih komu‑
nalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranje‑
vanja komunalnih odpadkov po tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme,
da se lahko ohranja njihova vrednost;
– da izvajalcu javnih služb v okviru cene storitev ali iz
sredstev proračuna zagotovi potrebna sredstva v obliki finanč‑
nega jamstva za zaprtje odlagališča v skladu z IPPC dovolje‑
njem za obratovanje odlagališča;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepoo‑
blaščenih izvajalcev, ki bi mimo izvajalca javnih služb izvajali
storitve javnih služb na območju občine;
– pisno obveščanje izvajalca javnih služb o morebitnih
ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov;
– da v okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov
in prevoza komunalnih odpadkov zagotovi ločeno zbiranje in
dostavo tako zbranih odpadkov izvajalcu javnih služb obde‑
lave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (zbiranje
odpadkov na izvoru v obliki in na način, ki bo omogočal čim
večji obseg reciklaže – obdelave s pomočjo sortiranja -papir,
plastika, steklo, kartoni … – pred mehansko biološko obdelavo
in kompostiranja – biološki odpadki iz zelenih površin, gospo‑
dinjski-kuhinjski odpadki …);
– da za namene sprotne izterjave zamudnikov plačevanja
obveznosti iz prejšnje alineje omogoči oziroma zagotovi po‑
datke o prejemnikih socialnih transferjev iz občinskih sredstev
oziroma sredstev države, kolikor so med neplačniki tudi tovrstni
uporabniki.
25. člen
Dolžnosti izvajalca javnih služb so predvsem:
– izvajati javno službo obdelave mešanih komunalnih
odpadkov v skladu z predpisi,
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– izvajati javno službo odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališčih, ki jih ima
v upravljanju v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem
in Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
– skrbeti za razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb
ter za investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti, napra‑
vami, opremo in sredstvi, potrebnimi za izvajanje javnih služb,
– pripraviti predlog programa odlaganja odpadkov,
– izvajati kontrolo odpadkov in odvzem reprezentativnih
vzorcev,
– izvajati redne preglede centra,
– izvajati storitve javnih služb s skrbnostjo, v skladu z
zakoni in drugimi predpisi ter zagotavljati uporabnikom enako‑
pravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno
opravljanje javnih služb, v skladu s predpisi in v javnem inte‑
resu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javnih služb, zlasti pa v tem
okviru skrbeti za ekološko usmerjeno ravnanje z odpadki,
– tekoče zagotavljati vzdrževanje objektov, naprav in dru‑
gih sredstev, namenjenih izvajanju dejavnosti,
– oblikovati predloge cen oziroma spremembe tarifnih
postavk javnih služb ter jih usklajevati s pristojnimi ministrstvi,
– sprejeti poslovnik za obratovanje CERO in odlagališč,
katerih upravljavec je izvajalec javnih služb,
– omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javnih
služb,
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javnih služb ali v
povezavi z njo,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javnih služb,
– odgovarjati uporabnikom na njihove pobude in/ali pri‑
tožbe,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti
uvedeni s predpisom,
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz
drugih virov, kolikor je to vezano na izvajanje javnih služb,
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javnima služba‑
ma, usklajenih z občinskimi evidencami,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javnih služb, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
– poročati občini o izvajanju javnih služb,
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije ...) o kr‑
šitvah.
Glede zadev, ki niso posebej urejene s to pogodbo, zlasti
glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in naprav,
vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih standardov
in normativov za izvajanje javnih služb, se mora izvajalec javnih
služb ravnati po predpisih pristojnega ministrstva.
26. člen
Izvajalec javnih služb je najkasneje do 31. 3. vsakega te‑
kočega leta dolžan pripraviti predlog poslovnega načrta za javni
službi za prihodnje leto in poročilo o poslovanju v preteklem letu
v zvezi z izvajanjem javnih služb za območje občine ter z njima
seznaniti občinski svet.
Poslovni načrt in poročilo o poslovanju sprejmeta Svet
ustanoviteljic oziroma Skupščina javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., v roku in na način kot je to
predvideno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. oziroma področnim državnim
predpisom.
Poslovni načrt izvajanja javnih služb vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrže‑
vanja z navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno
oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju obdelave
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mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predela‑
ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javnih služb s
stroškovno oceno in cenikom,
– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane
opreme ter naprav,
– predlog porabe sredstev za uporabo javne infrastrukture
iz naslova amortizacije,
– izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima izvajalec javnih služb
v skladu s sklenjeno pogodbo o izvajanju javnih služb,
– pritožbah uporabnikov storitev javnih služb in o reše‑
vanju le-teh,
– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– spremembah v podjetju izvajalca javnih služb,
– škodnih dogodkih,
– vseh ostalih okoliščinah,
– vse elemente predpisane v področnem državnem pred‑
pisu.
27. člen
Občina Cankova in izvajalec javnih služb obdelave me‑
šanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predela‑
ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov praviloma letno
s pogodbo uredita vsa vprašanja povezana s plačevanjem
najemnine in način ter pogoje uporabe drugih elementov cene
za uporabo javne infrastrukture ter obseg in višino morebitnega
subvencioniranja cene za uporabo javne infrastrukture. Osnova
za sklenitev pogodbe je potrjen poslovni načrt iz prejšnjega
člena tega odloka.
28. člen
Izvajalec javnih služb je dolžan zagotavljati interventno
izvajanje javnih služb ter zagotoviti ustrezno zavarovanje
nevarnih in zdravju škodljivih odpadkov, ki niso primerni za
odlaganje, oziroma popraviti okvare in poškodbe na zbiral‑
nikih nevarnih odpadkov ter okvare in poškodbe na objektih
in napravah, v delu, kjer se predelujejo oziroma odlagajo
in skladiščijo nevarni in zdravju škodljivi odpadki, v roku
12 ur po ugotovitvi napake oziroma po pisnem obvestilu
uporabnikov.
Izvajalec javnih služb je dolžan vzdrževati v uporabnem
stanju vse naprave, opremo in objekte predmetnih javnih
služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Vse morebitne napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih,
ki pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja
ljudi in varstva okolja, mora izvajalec javnih služb odpraviti
v roku 14 dni od ugotovitve oziroma od pisnega obvestila
uporabnikov.
29. člen
Izvajalec javnih služb je v skladu z zakonom odgovoren
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem javnih
služb povzročijo pri njem zaposleni ljudje, uporabnikom ali
tretjim osebam.
VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN
IN OBRAČUN STORITEV JAVNIH SLUŽB
30. člen
Izvajalec javnih služb pridobiva sredstva za izvajanje jav‑
nih služb iz naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javnih
služb,
– iz proračuna občine in
– iz drugih virov.
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31. člen
Cene storitev javnih služb se oblikujejo v skladu s predpisi
Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb
varstva okolja.
Cene storitev javnih služb so cene (tarifne postavke), na
podlagi katerih izvajalec javnih služb obračunava opravljene
storitve njihovim uporabnikom oziroma izvajalcem javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
32. člen
Zavezanci za plačilo storitev javnih služb po tem od‑
loku so vse fizične in pravne osebe, ki so zavezanci za
plačilo storitev javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov v skladu z občinskim odlokom, ki ureja slednjo
javno službo.
Povzročiteljem, ki odpadke prepeljejo na odlagališče sami
in niso vključeni v sistem storitev javnih služb ravnanja z od‑
padki, v skladu z občinskim odlokom, ki ureja zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov, se za storitve javnih služb po tem odloku
izstavi račun v skladu z veljavno tarifo iz prejšnjega člena tega
odloka.

VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
33. člen
Za zagotavljanje javnih služb občina zagotovi prostor za
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, prevzetih na območju občine, v sklopu CEROP.
34. člen
Izvajalec javnih služb zagotavlja predelavo in odstranjeva‑
nje odpadkov z opremo, objekti in napravami v sklopu CEROP,
ki jih ima v najemu oziroma upravljanju.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNIH SLUŽB
35. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal
pristojni občinski inšpekcijski organ.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v pre‑
krških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene
uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe, za
vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe
tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki
imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. Pooblaščene uradne
osebe iz prejšnjega stavka morajo imeti tudi opravljen preizkus
znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po veljavnem zakonu,
ki ureja prekrške in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje
nadzorujejo.

IX. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z globo 3.000,00 EUR se kaznuje za prekršek povzro‑
čitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določili tega
odloka, da:
– ne upošteva navodila izvajalca in onemogoča neovirano
opravljanje storitev javnih služb,
– redno ne plačuje storitev v skladu z veljavnimi tarifami
javnih služb,
– izvajalcu ne prijavi vsa dejstva, pomembna za izvajanje
javnih služb.
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Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali samo‑
stojnega podjetnika posameznika.

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Cankova

37. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka prejšnjega člena povzročitelj komunalnih odpadkov,
ki je fizična oseba.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 8. člena tega
odloka, izvaja javno službo obdelave mešanih komunalnih
odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali od‑
stranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje Občine
Cankova, Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci
d.o.o., kot regijski izvajalec te javne službe v skladu z določili
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS,
št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09).
39. člen
Izvajalec javnih služb bo zagotavljal odlaganje odpadkov
na odlagališčih, ki jih upravlja, na ta način, da bo pred njiho‑
vim dokončnim odlaganjem poskrbel za predhodno sortiranje
mešanih komunalnih odpadkov na sortirni liniji v okviru centra
za ravnanje z odpadki Puconci, dokler ne bo izgrajena II. faza
centra za ravnanje z odpadki Puconci – MBO, kjer se bo zago‑
tavljala temeljita obdelava in predelava.
Občina bo zagotovila, da bodo izvajalci javnih služb zbi‑
ranja in prevoza komunalnih odpadkov z okrepljenim ločenim
zbiranjem odpadkov zagotovili takšno strukturo mešanih ko‑
munalnih odpadkov, v kateri bo ostalo le toliko biorazgradljivih
odpadkov, kot je dovoljeno po uredbi.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in pre‑
voza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Cankova. (Uradni list RS, št. 27/10) in sicer v delu, ki se nana‑
ša na izvajanje javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-40/2010
Cankova, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

3359.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole
Cankova

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00), prvega odstavka
41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra‑
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09) in 16. člena Statuta Občine Canko‑
va (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova
na 30. redni seji dne 14. 7. 2010 sprejel

1. člen
S tem odlokom Občina Cankova (v nadaljnjem besedilu:
ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni
vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Cankova (v nada‑
ljevanju: šola), v čigar sestavo sodijo:
– Enota vrtca na Cankovi.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine
Cankova.

II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status šole
2. člen
Ime šole je: Osnovna šola Cankova.
Skrajšano ime šole je: OŠ Cankova.
Sedež šole je: Cankova 27.
V sestavi šole deluje enota vrtca za izvajanje predšolske
vzgoje.
3. člen
Šola je pravna oseba in je za svoje obveznosti odgovorna
z vsemi sredstvi in premoženjem, s katerim razpolaga.
2. Pečat šole
4. člen
Šola ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat
premera 20 mm.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem
obodu pa je izpisano: Osnovna šola Cankova, Cankova 27.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov
šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
5. člen
Šolo zastopa in predstavlja ravnatelj. Med začasno odso‑
tnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik oziroma dela‑
vec šole, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja oziroma pooblaščeni delavec šole
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje šole v
posameznih zadevah pooblasti druge delavce šole.
6. člen
Za šolo podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poobla‑
ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravlja.
4. Območje zadovoljevanja vzgojnoizobraževalnih potreb
7. člen
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega
izobraževanja ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok za šol‑
ski in vzgojno varstveni okoliš, ki obsega območje: Cankova,
Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in
Topolovci.
Če zaradi manjše oddaljenosti od šole ali drugih utemelje‑
nih razlogov učencem s stalnim bivališčem v Občini Cankova
ugodneje, da obiskujejo najbližjo osnovno šolo v sosednji ob‑
čini, ali če je učencem sosednjih občin zaradi manjše oddalje‑
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nosti ugodneje, da obiskujejo šolo v Občini Cankova, mora biti
to urejeno s posebnim dogovorom med občinami oziroma med
osnovnimi šolami.
III. DEJAVNOST ŠOLE
8. člen
Šola opravlja javno službo na področju:
– P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– P/85.100 – predšolska vzgoja
– P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/93.110 – obratovanje športnih objektov
– H/55. 51 – storitve menz
– I/55.201 – počitniški domovi in letovišča
– G/47.890 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
– N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– R/93.190 – druge športne dejavnosti
– R/91.011 – dejavnost knjižnic
– R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne priredi‑
tve.
Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
9. člen
Šola izvaja javno veljavni vzgojnoizobraževalni program
in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po‑
stopek, določenim z zakonom.
10. člen
Šola ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre‑
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opra‑
vlja šola v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in izboljšuje
ponudbo vzgojnoizobraževalnega dela ali s katerim prispeva
k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za
opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
11. člen
Šola lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle
samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ŠOLE
12. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj šole,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Šola ima lahko tudi druge organe, katerih delovno po‑
dročje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s
pravili.
1. Svet šole
13. člen
Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Cankova. Predstavnike delavcev izvolijo delavci na neposre‑
dnih in tajnih volitvah po postopku in na način kot ga določa
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zakon, odlok o ustanovitvi zavoda in pravila šole, pri čemer
upoštevajo v svoji sestavi predstavnike matične šole in enega
predstavnika vrtca.
Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindi‑
kat šole in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov
delavcev, ki so volili. V primeru, da dobita dva kandidata ena‑
ko število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo
v šoli.
Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.
14. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet šole
se do sprejema zakona, ki bo urejal sodelovanja delavcev pri
upravljanju delavcev v zavodih, uporabljajo določbe zakona, ki
ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju podjetij.
15. člen
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata članov
sveta določi rokovnik za izvedbo volitev z navodili in imenuje
volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter
njihovi namestniki, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov
delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu
zavoda ob njegovem konstituiranju. Volilna komisija se imenuje
za štiri leta.
16. člen
Svet šole ima pristojnosti določene z zakonom in drugimi
predpisi.
17. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov
ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristoj‑
ni organ na način in po postopku, določenim za imenovanje
oziroma razrešitev.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega
odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel
mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in o tem
obvesti volilno komisijo.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni
potrebno, če je pretekel mandat manj kot tretjini članov in je do
izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
2. Ravnatelj
18. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj, ki
organizira, vodi delo in poslovanje šole ter šolo zastopa in je
odgovoren za zakonitost njenega dela.
Ravnatelj šolo zastopa in predstavlja brez omejitev.
19. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji,
določenimi z zakonom.
2.a Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca
19.a člen
Za pomočnika ravnatelja za enoto vrtca pri osnovni šoli
je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
svetovalnega delavca.
Imenuje in razrešuje ga ravnatelj.
Pomočnik ravnatelja za enoto vrtca pri osnovni šoli opra‑
vlja pedagoško in organizacijsko vodenje v skladu z veljavnimi
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predpisi in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter opravlja
druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
20. člen
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor
– programski učiteljski zbor
– oddelčni učiteljski zbor
– razrednik
– strokovni aktivi.
Strokovni organi enote vrtca pri osnovni šoli:
– vzgojiteljski zbor
– aktiv vzgojiteljic.
21. člen
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov šole se ne‑
posredno uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
22. člen
Svet staršev se oblikuje in opravlja naloge v skladu z
zakonskimi določili.
V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST
23. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremič‑
nine in opremo, ki jo je šola uporabljala za opravljanje do
uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje
leto poslovanja.
Šola je dolžna uporabljati premoženje iz prejšnjega od‑
stavka s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s pre‑
moženjem je odgovorna ustanovitelju.
24. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz dr‑
žavnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakonom
in statutom občine, iz prispevkov staršev, plačil staršev za stori‑
tve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja‑
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za namen, ki
je določen s sklepom sveta šole oziroma v skladu z zakonskimi
določili.
Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju med‑
sebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upo‑
števajoč dogovorjena merila, kriterije, normative ter standarde,
ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziro‑
ma država, glede na sorazmerno višino sredstev financiranja.
25. člen
Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo
dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziro‑
ma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne
opreme, zvišanje standarda pouka in podobno.
Upravljanje, način pridobivanja sredstev in sestavo ureja
zakon.
Za delovanje sklada upravni odbor lahko sprejme svoja
pravila.
26. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavno‑
stjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
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Stran

9265

Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s
katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sred‑
stev, ki jih zagotavlja v skladu s Pogodbo o sofinanciranju
osnovnošolske dejavnosti.
VI. OPRAVLJANJE SKUPNIH ZADEV
ZA ŠOLO
27. člen
Šola se za opravljanje skupnih zadev povezuje z osta‑
limi osnovnimi šolami na območju upravne enote v Skupnost
osnovnošolskih vzgojnoizobraževalnih zavodov (v nadaljeva‑
nju: skupnost zavodov).
Delavci skupnosti zavodov opravljajo za potrebe šole
pravne, računovodsko-knjigovodske, kadrovske, administra‑
tivne in druge dogovorjene storitve.

VII. NADZOR
28. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in
aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v
šoli, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela področij, ki niso navedene
v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije nadzora, do‑
ločene z zakonom.
29. člen
Porabo javnih sredstev v šoli nadzoruje Računsko sodi‑
šče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nad‑
zira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v
upravljanju šole.
VII. JAVNOST DELA ŠOLE
30. člen
Delo šole je javno, razen v primerih, ko zakon to prepove‑
duje oziroma ko svet šole izloči javnost.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novi‑
narjem in drugim predstavnikom javnosti.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo
ravnatelj pooblasti.
IX. POSLOVNA TAJNOST
31. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in
podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanjajo pri
opravljanju vzgojnoizobraževalne dejavnosti in so določeni za
poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno
tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi pred‑
pisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za po‑
slovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni
organ ali druga institucija.
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X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

SPLOŠNA DOLOČBA

32. člen
Šola lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih
specifičnih zadevah, ki jih je potrebno urediti znotraj šole, uredi
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme
svet šole.
Šola ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme
svet šole ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju
splošnih aktov se določi s pravili šole.
Pravila in splošni akti ne smejo biti v neskladju s predpisi
in s tem odlokom.

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih bo ob‑
čina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US
in 17/08).

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja sveta
šole v skladu s tem odlokom.
34. člen
Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog za katere je pristojen
po zakonu, opraviti vse potrebno, da šola uskladi organizaci‑
jo dela ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v roku
3 mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
35. člen
Javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola Cankova
je pravna naslednica Osnovne šole Cankova, ki je vpisana v
sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota, na regi‑
strskem vložku številka 1/274-00 in prevzame vse pravice ter
obveznosti tega zavoda.
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka v Občini Cankova prene‑
hajo veljati:
– vsi dosedanji akti o ustanovitvi šole,
– določbe splošnih aktov, ki so v nasprotju s tem odlo‑
kom.
37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 609-01/2010
Cankova, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

3360.

Odlok o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini
Cankova

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08)
in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07)
je Občinski svet Občine Cankova na 30. seji dne 14. 7. 2010
sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Cankova

NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se porabijo za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganja v naravne vire v občini (čistilne akcije, vzdrževanje
grmišč, gozdnih jasli, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrže‑
vanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja
in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in
vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi postopka
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10).
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 341-01/2010
Cankova, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

3361.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Cankova

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena Statuta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine
Cankova na 30. redni seji dne 14. 7. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Cankova
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj‑
šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Cankova in ceste med naselji
v Občini Cankova in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvr‑
ščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Cankova in med
naselji v Občini Cankova in naselji v sosednjih občinah so:
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Z. št. Cesta
1.

030010

2.

030020

3.

030060

4.

030080

5.

6.

Odsek

8.

354060

9.

354120

Začetek

Konec

Dolžina v
(m)

C 354120

C R3-717

1.866

030011 Gerlinci – meja Avstrija
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Namen
uporabe

C 354120

C R3-717

1.866

Gornji Črnci – Korovci

C R2-440

C R3-717

2.646

030021 Gornji Črnci – Korovci

C R2-440

C 354120

1.144

vsa vozila

030022 Gornji Črnci – Korovci

C 354120

C R3-717

1.502

vsa vozila

Krašči po nasipu

C R2-440

C 197010

1.247

030061 Krašči po nasipu

C R2-440

C 197010

1.247

C R3-717

C 354120

1.356

030081 Bonifarti –
Gobcov Breg

C R3-717

C 354120

1.356

Domajinci – Ropoča –
Kuzma

C R2-440

C R3-716

4.363

197011 Domajinci – Ropoča –
Kuzma

C R2-440

C R3-716

4.363

Beznovci –
Domajinci pokopališče

C 197030

C R2-440

2.414

333032 Beznovci – Domajinci

C 197030

C 197010

1.298

vsa vozila

333033 Domajinci –
Domajinci pokopališče

C 197010

C R2-440

1.116

vsa vozila

Gornji Črnci – Ropoča

C 030020

C R3-718

2.128

354051 Gornji Črnci – Ropoča

C 030020

C R3-718

2.128

Gerlinci – Ropoča

C 354120

C 354050

1.079

354061 Gerlinci – Ropoča

C 354120

C 354050

1.079

Domajinci – Gerlinci

C R2-440

C R3-719

5.872

354121 Domajinci – Gerlinci

C R2-440

C R3-719

5.872

Stran
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Dolžina v sosednjih
občinah

vsa vozila

Bonifarti –
Gobcov Breg

333030

354050

Potek
Gerlinci – meja Avstrija

197010

7.

Št.

vsa vozila

vsa vozila
Rogašovci 1.074 m, Grad
5.681 m,
Kuzma 2.872 m
vsa vozila

Puconci 364 m

vsa vozila

Rogašovci 2.236 m

vsa vozila

Rogašovci 1.074 m

vsa vozila

Rogašovci 1.285 m

Skupaj: 22.971
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Z. št.

Cesta

1.

530010

2.

530020

3.

530030

4.

530040

5.

6.

7.

8.

530050

530060

530070

530080

Odsek

Potek

Topolovci – pokopališče
530011 Topolovci – pokopališče
Topolovci – Beznovci
530021 Topolovci – Beznovci
Topolovci – Domajinci
530031 Topolovci – Domajinci
Domajinski vrh – Krašči
(Hari)
530041 Domajinski vrh – Krašči
(Hari)
Domajinski vrh
do HŠ 54
530051 Domajinski vrh
do HŠ 54
Domajinci na bregu do
HŠ 56
530061 Domajinci na bregu do
HŠ 56
Domajinci na bregu do
HŠ 46
530071 Domajinci na bregu do
HŠ 46
Domajinci – Vadarci
530081 Domajinci – Vadarci

Začetek
C 197010
C 197010
C 833100
C 833100
C 530010
C 530010
C 854020

Konec
Z vežica
Z vežica
C 833120
C 833120
C 333030
C 333030
C 197010

Dolžina v
Namen
(m)
uporabe
305
305
vsa vozila
1.353
1.353 vsa vozila
623
623
vsa vozila
649

C 854020 C 197010

649

vsa vozila

C 854020 Z HŠ 54

501

C 854020 Z HŠ 54

501

C 854020 Z HŠ 56

432

C 854020 Z HŠ 56

432

C 854020 Z HŠ 46

183

C 854020 Z HŠ 46

183

vsa vozila

C 854020 C 833150
C 854020 C 833150

342
342

vsa vozila

vsa vozila

vsa vozila

Dolžina v sosednjih
občinah

Stran
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Z. št.

Cesta

9.

530090

10.

530100

11.

530110

12.

530120

13.

530130

14.

530140

15.

530150

16.

530160

17.

530170

18.

530180

19.

20.

530190

530200

21.

530210

22.

530220

23.

530230

24.

25.

26.

27.

530240

530250

530260

530270

Št.
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Odsek

Potek

Gerlinci do HŠ 31
530091 Gerlinci do HŠ 31
Gerlinci – Pri gori
530101 Gerlinci – Pri gori
Gerlinci – Kovač
530111 Gerlinci – Kovač
Gerlinci – Muhič
530121 Gerlinci – Muhič
Gerlinci –
Jaukov breg
530131 Gerlinci –
Jaukov breg
Gerlinci –
Šemenove grabe
530141 Gerlinci –
Šemenove grabe
Gerlinci do HŠ 2
530151 Gerlinci do HŠ 2
Gerlinci do HŠ 4
530161 Gerlinci do HŠ 4
Vestergomba – Barber
530171 Vestergomba – Barber
Gobcov breg
HŠ 99-107
530181 Gobcov breg
do HŠ 107
530182 Gobcov breg
do HŠ 99
Gerlinci – Gomboc do
HŠ 119
530191 Gerlinci – Gomboc do
HŠ 119
Gerlinci – proti
Šemenovi grabi
530201 Gerlinci – proti
Šemenovi grabi
Korovci – Gutman
530211 Korovci – Gutman
Krašči – Krašči breg
530221 Krašči – Krašči breg
Gornji Krašči
do HŠ 68
530231 Gornji Krašči
do HŠ 68
Kraški Vrh
do HŠ 44
530241 Kraški Vrh
do HŠ 44
Krašči – kmečki turizem
Kous
530251 Krašči – kmečki turizem
Kous
Gornji Črnci –
Domajinci
530261 Gornji Črnci –
Domajinci
530262 Gornji Črnci
v naselju Romov
Gornji Črnci
do HŠ 32/a
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Začetek
C 354060
C 354060
C 030080
C 030080
C 030010
C 030010
C 030010
C 030010
C 354120

Konec
Z HŠ 31
Z HŠ 31
Z križ
Z križ
Z HŠ 56
Z HŠ 56
Z HŠ 79
Z HŠ 79
Z HŠ 54

Dolžina v
(m)
160
160
933
933
1.755
1.755
246
246
518

C 354120 Z HŠ 54

518

C 354120 Z HŠ 45

234

C 354120 Z HŠ 45

234

C 354120
C 354120
C 354120
C 354120
C R3-717
C R3-717
C 030080

Z HŠ 2
Z HŠ 2
Z HŠ 4
Z HŠ 4
C 030080
C 030080
Z HŠ 107

140
140
170
170
1.056
1.056
636

Namen
uporabe
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

vsa vozila

vsa vozila

vsa vozila
vsa vozila
vsa vozila

C 030080 Z HŠ 107

513

vsa vozila

O 530181 Z HŠ 99

123

vsa vozila

C R3-717 Z HŠ 119

598

C R3-717 Z HŠ 119

598

C 030010 C 354120

576

C 030010 C 354120

576

C R3-717
C R3-717
C 354050
C 354050
C R2-440

975
975
668
668
148

C R3-717
C R3-717
C R2-440
C R2-440
Z HŠ 68

vsa vozila

vsa vozila

vsa vozila
vsa vozila

C R2-440 Z HŠ 68

148

vsa vozila

C 530220 Z HŠ 44

292

C 530220 Z HŠ 44

292

C 197010 Z HŠ 23

199

C 197010 Z HŠ 23

199

C 030020 C 354120

919

C 030020 C 354120

701

vsa vozila

C 354120 Z HŠ 92

218

vsa vozila

C 030020 Z HŠ 32A

438

vsa vozila

vsa vozila

Dolžina v sosednjih
občinah
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Z. št.

28.

29.

30.

31.

32.

Cesta

530280

530290

530300

530310

530320

33.

530330

34.

530340

35.

530350

36.

530360

37.

833100

38.
39.

835300
854020

Odsek

Št.

Potek

530271 Gornji Črnci
do HŠ 32/a
Cankova (Fuks –
Hankova)
530281 Cankova – Hankova
530282 Cankova – Fuks
Cankova –
Cankova Breg
530291 Cankova –
Cankova Breg
Cankova
pod bregom
530301 Cankova
pod bregom
Cankova
proti pokopališču
530311 Cankova
proti pokopališču
Cankova
OŠ-Cerkev
530321 Cankova
OŠ-cerkev
530322 Cankova
OŠ-cerkev
Cankova do HŠ 15
530331 Cankova do HŠ 15
Skakovci – Čahuk
530341 Skakovci – Čahuk
Skakovci
do HŠ 53/a
530351 Skakovci
do HŠ 53/a
Skakovci Stari mlin
530361 Skakovci Stari mlin
Topolovci –
Zgornji Strukovci
833101 Topolovci –
Zgornji Strukovci
Strukovci-Skakovci
835301 Strukovci-Skakovci
Domajinski vrh –
Domajnci
854021 Domajinski vrh –
Domajnci

Začetek

Konec

C 030020 Z HŠ 32A
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Dolžina v
Namen
(m)
uporabe
438
vsa vozila

C R3-717 Z HŠ 88B

1.273

C R3-717 Z HŠ 88B
O 530282 Z HŠ 88
C R2-440 Z HŠ 63A

1.158
115
234

vsa vozila
vsa vozila

C R2-440 Z HŠ 63A

234

vsa vozila

C R2-440 C 530310

532

C R2-440 C 530310

532

C-R2-440 C R2-440

804

C-R2-440 C R2-440

804

C R2-440 C R3-717

498

C R2-440 Z HŠ 29J

384

vsa vozila

O 530321 C R3-717

114

vsa vozila

C R2-440
C R2-440
C R2-440
C R2-440
C R3-715

Z HŠ 15
Z HŠ 15
Z HŠ 39
Z HŠ 39
Z HŠ 53A

106
106
722
722
149

C R3-715 Z HŠ 53A

149

vsa vozila

C R3-715 C R2-440
C R3-715 C R2-440
C 333020 C 197010

1.357
1.357
771

vsa vozila

C 333020 C 197010

771

vsa vozila

C 833100 C R3-715
C 833100 C R3-715
C 833160 C 333030

334
334
2.224

vsa vozila

C 833160 C 333030

2.224

vsa vozila

vsa vozila

vsa vozila
vsa vozila

Puconci 1.744 m

Puconci 430 m
Puconci 240 m

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za ka‑
tegorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno
pozitivno mnenje direkcije RS za ceste.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Cankova (Uradni list RS,
št. 76/99).

Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

9269

Dolžina v sosednjih
občinah

vsa vozila

Skupaj: 24.053

Št. 371-15/2010
Cankova, dne 14. julija 2010

Stran

Rogašovci 264 m

Stran

9270 /
3362.

Št.
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Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini
Cankova

Na podlagi 22. člena Odloka o pokopališkem redu v Obči‑
ni Cankova (Uradni list RS, št. 2/01) in 16. člena Statuta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine
Cankova na 30. redni seji dne 14. 7. 2010 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališč
v Občini Cankova
1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališč, okolice in skupnih naprav
v Občini Cankova znašajo za:
– enojni grob
10,00 EUR
– dvojni grob
17,00 EUR
– otroški grob
7,00 EUR
– grobnica, trojni grob
23,00 EUR.
V ceno ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
2. člen
Vzdrževalnina se plačuje letno. V ceni so vračunani stro‑
ški vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic (ogrevanja, poraba
električne energije, porabe vode itn.).
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem zne‑
sku, ki jo izstavi občinska uprava.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje (urejanje) pokopališč in mrliških
vežic na območju Občine Cankova.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-43/2010
Cankova, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

3363.

Letni program športa Občine Cankova za leto
2010

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 26/10), 16. člena Statuta
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) in Proračuna Obči‑
ne Cankova za leto 2010 (Uradni list RS, št. 46/10) je Občinski
svet Občine Cankova na 30. redni seji dne 14. 7. 2010 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
Občine Cankova za leto 2010
I. UVOD
loča:

Letni program športa Občine Cankova za leto 2010 do‑

– cilje, ki se želijo doseči z Letnim programom športa,
– programe športa, ki se sofinancirajo iz sredstev prora‑
čuna Občine Cankova,

Uradni list Republike Slovenije
– razvojne in strokovne naloge v športu, ki se sofinanci‑
rajo iz sredstev proračuna Občine Cankova,
– obseg sredstev, ki jih Občina Cankova zagotavlja za
sofinanciranje posameznih vsebin letnega programa športa v
letu 2010.
II. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI
Z LETNIM PROGRAMOM ŠPORTA
S sofinanciranjem letnega programa športa se želi omo‑
gočiti oziroma zagotoviti:
– čim večjo vključenost občanov Občine Cankova v iz‑
vajanje programov interesne športne vzgoje, kakovostni in
vrhunski šport ter športno rekreacijo (množičnost oziroma raz‑
širjenost),
– čim boljše pogoje za športno vadbo in tekmovanje ter
večjo dostopnost do športnih objektov,
– doseganje čim boljših tekmovalnih rezultatov (kakovost
športnih dosežkov),
– večja promocija posameznikov kot športnikov, njihovih
društev za katere nastopajo ter Občine Cankova v celoti.
III. PROGRAMI ŠPORTA, KI SE SOFINANCIRAJO
IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA
ZA LETO 2010
Iz sredstev proračuna Občine Cankova za leto 2010 se
sofinancirajo naslednji programi športa:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr‑
hunski šport
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
5. Športna rekreacija
6. Kakovostni šport
7. Vrhunski šport.
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost
otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno
vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posame‑
zne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– Zlati sonček,
– 10-urni plavalni tečaji in
– drugi 60-urni programi vadbe.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost
otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v
programe športa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– drugi 80-urni programi vadbe in
– šolska športna tekmovanja.
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vr‑
hunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11.
do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko
postali vrhunski športniki.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– cicibani in cicibanke, od 30 do 40-urni programi,
– mlajši dečki in deklice, od 40 do 60-urni programi ter
– starejši dečki in deklice, od 60 do 80-urni programi.

Uradni list Republike Slovenije
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– mlajši mladinci in mladinke, od 90 do 110-urni progra‑
mi,
– starejši mladinci in mladinke, do 120 do 150-urni pro‑
grami.
5. Športna rekreacija
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni ob‑
čani, s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni
status, humanizirati življenje, zmanjševati negativne posledice
današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje
splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in pri‑
jetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega
časa.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– 80-urni programi.
6. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja
ekip ter posameznikov, registriranih športnikov, članov nacio‑
nalnih panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih,
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zado‑
voljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmo‑
vanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– do 250-urni programi.
7. Vrhunski šport
Vrhunski šport so priprave in tekmovanja športnikov, ki
imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega
razreda.
Programi športa, ki se sofinancirajo iz sredstev Občine
Cankova:
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v indivi‑
dualnih športnih panogah,
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v kolek‑
tivnih športnih panogah za ekipe.
Merila za vrednotenje posameznih programov so dolo‑
čena v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Cankova.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE
V ŠPORTU, KI SE SOFINANCIRAJO
IZ SREDSTEV PRORAČUNA OBČINE CANKOVA
ZA LETO 2010
Iz sredstev proračuna Občine Cankova za leto 2010 se
sofinancirajo naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Dokončanje izgradnje športnih objektov
2. Športne prireditve
1. Dokončanje izgradnje športnih objektov
Za potrebe izvajanja programa športa so potrebni športni
objekti.
2. Športne prireditve
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in
športna tekmovanja. V letu 2010 Občina Cankova sofinancira
naslednje športne prireditve:
– Občan strelja z zračno puško
– Občinski turnir v malem nogometu za člane
– Ostali turnirji v malem nogometu za člane.

Št.
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Stran

9271

Merila za vrednotenje posameznih razvojnih in strokovnih
nalog v športu so določena v Pravilniku o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Cankova.
V. OBSEG SREDSTEV, KI JIH OBČINA CANKOVA
ZAGOTAVLJA ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH
VSEBIN LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V LETU 2010
Za izvajanje vsebin Letnega programa športa, se izva‑
jalcem v proračunu Občine Cankova za leto 2010, zagotavlja
8.000,00 EUR, po naslednjem razdelilniku:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
150,00 EUR
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
150,00 EUR
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
50,00 EUR
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport
400,00 EUR
5. Športna rekreacija
4.800,00 EUR
6. Kakovostni in vrhunski šport
0 EUR
8. Izgradnja športnih objektov
1.000,00 EUR
9. Športne prireditve
1.450,00 EUR
Št. 671-02/2010
Cankova, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

CELJE
3364.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Babno LKS

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 57. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne
13. 7. 2010 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje Babno LKS
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
(1) V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) Mestni svet Mestne
občine Celje sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostor‑
skem načrtu za območje Babno LKS (v nadaljevanju: OPPN)
po projektu št. 70-2009, ki ga je izdelal biro URBANISTI, d.o.o.,
Celje.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN iz prejšnjega od‑
stavka je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07).
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II. VSEBINA
2. člen
(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– območje OPPN
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
– umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vpli‑
ve in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste
dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in
pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe‑
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi‑
ščine
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko‑
valskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela Celjskega
prostorskega plana''
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z
obstoječim parcelnim stanjem''
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sose‑
dnjimi območji''
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastruk‑
ture''
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije''.
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost
– geodetski načrt s certifikatom (Vizura Matko d.o.o., št.
proj. 120/2009-02)
– Geološko-geomehansko in hidro-geološko poročilo (Ge‑
osvet Samo Marinc s.p., št. proj. 15-3/10)
– Hidrološko-hidravlična študija (Hidrosvet, d.o.o., št. proj.
117/10).

III. OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu Celja, na
širšem območju Babnega, in sicer severno od glavne mestne
obvoznice v smeri vzhod–zahod, vzhodno od vodotoka Ložnica,
med že izgrajenima stanovanjskima soseskama Lava in Otok.
(2) Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele
parcel v k.o. Medlog: 1610/1, 1611, 1614, 1615, 1616/2, 1618,
1619, 1621/4, 1626, 1627/1, 1627/2, 1628/1, 1628/2, 1629/1,
1629/2, 1630, 1631/1, 1631/2, 1632/1, 1632/2, 1632/3, 1633/1,
1633/2, 1634/1, 1634/2, 1635/1, 1635/2, 1636/1, 1636/2,
1637/1, 1637/2, 1637/3, 1638, 1639, 1641/1, 1641/2, 1641/5,
1641/6, 1642/1, 1643/1, 1643/2, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648,
1649, 1650, 1651, 1652, 1653/1, 1658/1, 1659/1, 1660, 1661,
1662/2, 1665/1, 2098/2, 2098/3, 2098/6.
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(3) Kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v
prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, velja
podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
(4) Območje OPPN obsega 10,6 ha.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Obravnavano območje je zasnovano kot nova stano‑
vanjska soseska na skrajnem zahodnem delu mesta Celje, ki
je vpeta v nastajajoči zeleni sistem mesta. Hrbtenico tvori nova
vezna cesta S-J, ki se na jugu priključuje na glavno cesto Me‑
dlog–Celje, na severu pa na lokalno cesto proti Babnem, ki se v
bodoče lahko nadaljuje proti severu do naselja Ostrožno. Levo
in desno od te ceste so umeščena stavbna območja, ki se na
zahodu kot klini zajedajo v zeleni sistem mesta, na vzhodu pa
omogočajo nadaljnjo širitev naselja. Celotno območje je sesta‑
vljeno iz šestih stavbnih območij. Od tega so štirje stanovanj‑
ski, eden je stanovanjski s funkcijami splošnega družbenega
pomena, eden pa trgovsko oskrbni. Poseben poudarek je dan
kvaliteti bivanja, pri čemer je zasnovanih veliko zelenih površin,
ter sistem pešpoti, ki se priključuje na okoliško mrežo. Hkrati je
oblikovana disperzna koncentracija parkirnih površin, s čimer
se zmanjšajo notranje prometne obremenitve. Tudi gostota
poselitve je takšnemu tipu naselja primerna in zagotavlja visoko
stopnjo individualnosti ter zasebnosti. Umestitev stavb je za‑
snovana tako, da so obrnjene proti jugu. S tem je omogočena
celodnevna osončenost ter dana možnost izkoristka sončne
energije za pridobivanje toplotne in električne energije in za
neposredno ogrevanje stavb. Hkrati imajo bodoči stanovalci
možnost neposrednega dostopa na eni strani do zasebnih ze‑
lenih površin, na drugi pa do javnega zelenega sistema. Le-ta
se navezuje na pešpot ob Ložnici, ki proti severu sega vse do
Šmartinskega jezera, proti jugu pa do nabrežja Savinje.
(2) Celotno območje je veliko 10,6 ha. Območje je razde‑
ljeno na šest stavbnih območij. Posamezna stavbna območja
obsegajo dve ali več parcel, namenjenih gradnji. Od tega
zavzemajo parcele, namenjene gradnji stavb 4,6 ha, območje
prometne in gospodarske infrastrukture 3 ha ter zelene površi‑
ne 3 ha. Na celotnem območju je predvidenih največ 262 sta‑
novanjskih enot. Število parkirišč v stanovanjskem delu je 453,
kar pomeni povprečje 1,73 parkirnega mesta na stanovanjsko
enoto. Število bodočih stanovalcev bo okoli 800. Gostota pose‑
litve celotnega območja bo cca 80 prebivalcev/ha (za mestna
območja je po normativih minimum 70 preb/ha).
Faktorji zazidanosti parcel, namenjenih gradnji so na‑
slednji:
– enostanovanjske do dvostanovanjske stavbe – dvojčki:
0,4
– enostanovanjske do dvostanovanjske stavbe – vrstne
hiše: 0,5
– večstanovanjske stavbe in stavbe splošnega družbe‑
nega pomena: 0,6
– gostinske, upravne, pisarniške trgovske in druge stavbe:
0,3.
Faktorji izrabe parcel, namenjenih gradnji so naslednji:
– enostanovanjske do dvostanovanjske stavbe – dvojčki:
0,8
– enostanovanjske do dvostanovanjske stavbe – vrstne
hiše: 1,0
– večstanovanjske stavbe in stavbe splošnega družbe‑
nega pomena: 1,2
– gostinske, upravne, pisarniške trgovske in druge stavbe:
0,3.
(3) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki
ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja
ter veljavnih normativov podajajo pogoje prostorske umestitve
stanovanjskih objektov, družbenih objektov in oskrbnega centra
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soseske s trgovino ter zelenimi površinami in za to potrebno
infrastrukturo.
(4) Pri načrtovanju nove prostorske ureditve so kot robni
pogoj upoštevane tudi poplavna varnost območja, bližina leta‑
lišča ter obstoječa in predvidena infrastruktura. Poleg tega je
z načrtovanjem zelenih pasov zagotovljen zadosten odmik od
prometnic v smislu zagotavljanja boljšega bivalnega standar‑
da. Območje je vizualno izpostavljeno, zato je posebej skrbno
oblikovan ves prostor in objekti.
(5) Znotraj območja OPPN so poleg gradnje objektov
predvideni ustrezna rešitev prometa, tudi mirujočega, in za‑
dostne zelene površine kot javne površine soseske. Pri tem
so med seboj strogo ločeni peš promet, kolesarski promet in
motorni promet.
(6) Izgradnja območja je možna postopoma in sicer po
posameznih fazah, pri čemer pa mora biti posamezno stavbno
območje izgrajeno v enoviti fazi.
(7) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upošte‑
vana priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04).
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR
5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji)
(1) Južni, nepozidani del naselja Babno je že več kot
40 let opredeljen kot rezervat za širjenje mesta v smislu zagota‑
vljanja novih stanovanjskih površin. Te usmeritve so povzeli vsi
naslednji in aktualni prostorski načrti. Njegova umestitev med
že izgrajeni stanovanjski soseski Lava in Otok, med izgrajeno
cestno in komunalno omrežje ter izjemno dobre povezave z
zelenim sistemom mesta, dajejo območju posebno vrednost
oziroma izjemen prostorski kapital. Tako obravnavani prostor
ob pogoju dobre prostorske zasnove in objektov omogoča
visoko kakovostno bivanje. Območje ima zaradi svoje izjemne
lege prednosti v dostopu do osnovnih šol na severu in jugu
ter drugih centralnih dejavnosti kot so bolnica, srednje šole,
upravne inštitucije, rekreativni centri ipd..
(2) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Obči‑
ne Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi
sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/01) so predmetna zemljišča obravnavana
kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti
s pogojem izdelave (izvedbenega) prostorskega akta. Podlaga
za takšno opredelitev je že Urbanistični načrt iz leta 1968, ki
območje določa kot rezervat, kamor se širijo nove stanovanj‑
ske površine mesta. S strokovnimi podlagami za poselitev in
infrastrukturo, ki so bile izdelane kot del urbanistične zasnove
oziroma načrta (RC Planiranje d.o.o., Celje, 2004 in IUP d.o.o.
Celje, 2004) območje tudi v zasnovi strategije prostorskega
razvoja mesta (Mestne občine) ohranja svoj namen.
6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena
gradnja stanovanjskih stavb, garažnih stavb, stavb splošnega
družbenega pomena in oskrbnega centra soseske s trgovino
ter zelenimi površinami in za to potrebno infrastrukturo. V
skladu z zgoraj navedenim so mogoče le tiste dejavnosti, ki so
okoljsko sprejemljive in njihovi vplivi ne presegajo z veljavno
zakonodajo predpisanih meja ter niso v nasprotju z namensko
rabo območja (površine za stanovanjsko gradnjo in spremlja‑
joče dejavnosti).
(2) Znotraj območja je tako dovoljena gradnja naslednjih
stavb:
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– enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb (šifra 1110
in 1121 v prilogi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni
list RS, št. 33/03; v nadaljevanju: uredba)
– tri- in večstanovanjskih stavb (šifra 11221 v prilogi
uredbe)
– gostinskih stavb (šifra 121 v prilogi uredbe)
– upravnih in pisarniških stavb (šifra 122 v prilogi ured‑
be)
– trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti (šifra
123 v prilogi uredbe)
– garažnih stavb (šifra 1242 v prilogi uredbe)
– stavb splošnega družbenega pomena (šifra 126 v prilogi
uredbe)
– športnih igrišč (šifra 2411 v prilogi uredbe)
– drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekrea‑
cijo in prosti čast (šifra 24122 v prilogi uredbe).
(3) Znotraj območja je dovoljena gradnja gradbeno inže‑
nirskih objektov (šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo ko‑
munalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih
območjih in niso v nasprotju z namensko rabo območja (površi‑
ne za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti).
(4) V primeru, da se pri predhodnih arheoloških raziska‑
vah ali v času gradnje izkaže, da se na območju OPPN nahaja
arheološko najdišče, je dovoljena njegova prezentacija.
(5) Izrecno se prepovejo vse vrste posegov, za katere je
presoja vplivov na okolje obvezna, in so določene v Prilogi I
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah pose‑
gov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS, št. 72/07).
(6) Izrecno se prepovejo vse vrste posegov, za katere
je presoja vplivov na okolje obvezna, če poseg dosega ali
presega predpisan prag, in so določene v Prilogi II Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah posegov v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list
RS, št. 72/07), razen če je poseg s tem odlokom izrecno do‑
voljen. Če poseg predpisanega praga iz prejšnjega stavka ne
dosega, je dovoljen.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin,
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Stavbna območja
Celotno območje je sestavljeno iz šestih stavbnih območij.
Od tega so štirje stanovanjski, eden je stanovanjski s funkcijami
splošnega družbenega pomena, eden pa trgovsko oskrbni.
Znotraj vsakega od teh so v nadaljevanju podani opisi rešitev
načrtovanih objektov in površin ter pogoji in usmeritve za pro‑
jektiranje in gradnjo. Posamezno stavbno območje obsega dve
ali več parcel, namenjenih gradnji.
(2) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del
Na območju OPPN je dopustna:
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcija, pri čemer se prostornina stavb ne spre‑
meni za več kakor 10%; povečanje prostornine ob rekon‑
strukciji ni možno, če obstoječa stavba dosega maksimalne
prostorske izvedbene pogoje glede velikosti, ki so predpisani
za nove stavbe – v tem primeru se rekonstrukcija izvaja v okviru
obstoječih gabaritov obstoječe stavbe,
– odstranitev objektov in
– vzdrževanje.
(3) Stavbe
Pomen regulacijskih elementov:
– gradbena linija je črta, ki je novozgrajene oziroma na‑
črtovane stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali
pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča,
– minimalni odmik od parcele namenjene gradnji je obve‑
zen najmanjši odmik stavbe od parcele namenjene gradnji, ki
ga je potrebno upoštevati,
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– minimalni odmik od ceste je obvezen najmanjši odmik
stavbe od ceste ali pločnika, ki ga je nujno potrebno upošte‑
vati,
– nove prometne površine so površine, namenjene pro‑
metu in so v javni rabi.
Območja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb
(dvojčki)
Dovoljena je gradnja enostanovanjskih in dvostanovanj‑
skih stavb (šifra 1110 in 1121 v prilogi uredbe) in sicer samo‑
stoječih hiš dvojčkov, v kateri se nahajata po eno ali največ
dve stanovanji. Znotraj vsake parcele, namenjene gradnji je
dovoljena gradnja zgolj ene stavbe. Stavbe so etažnosti največ
K+P+1, pri čemer se šteje, da je klet v celoti vkopana. Stavbe
naj bodo zasnovane sodobno. Streha je lahko ravna ali eno‑
kapnica z naklonom strešin do največ 10° in usmerjenostjo
slemena v smeri vzhod – zahod. Mogoča je ozelenitev strehe,
na strehi je dovoljeno oblikovanje terase. Fasade objektov so
lahko zgolj v različnih zemeljskih odtenkih, bele, v odtenkih
sive, prepovedane pa so žive in kričeče barve. Pri fasadi je
mogoča tudi uporaba lesa. Dovoljena je tudi gradnja sončnih
celic, ki se arhitekturno kvalitetno vgradijo v fasadne in strešne
obloge stavb.
Umestitev in maksimalni tlorisni gabariti novih stavb so
določeni z regulacijskimi elementi. Stavbe so lahko locirane
zgolj znotraj parcele, namenjene gradnji, pri čemer je potrebno
pri velikosti tlorisnih gabaritov stavb upoštevati naslednje fak‑
torje izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji:
Fi (faktor izrabe) = 0,8
Fz (faktor zazidanosti) = 0,4.
Določeni so minimalni potrebni odmiki od sosednjih par‑
cel, namenjenih gradnji in zahtevani odmiki od prometne infra‑
strukture. Hkrati je določena tudi gradbena linija, ki se jo morajo
objekti z eno stranico dotikati.
Regulacijski elementi in odmiki so razvidni iz grafičnih
načrtov.
Območja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb
(vrstne hiše)
Dovoljena je gradnja enostanovanjskih in dvostanovanj‑
skih stavb (šifra 1110 in 1121 v prilogi uredbe) in sicer atrijskih
vrstnih hiš ali vrstnih hiš, ki so sestavljene iz več stikajočih se
stavb, ki tvorijo niz, pri čemer se v vsaki stavbi nahajata po eno
ali največ dve stanovanji. Znotraj vsake parcele namenjene
gradnji je dovoljena gradnja enega ali več nizov stavb. Stavbe
so etažnosti največ K+P+1, pri čemer se šteje, da je klet v
celoti vkopana. Stavbe naj bodo zasnovane sodobno. Posa‑
mezen niz naj bo členjen, volumensko razgiban ter oblikovno
prilagojen merilu naselja. Streha je lahko ravna ali enokapnica
z naklonom strešin do največ 10° in usmerjenostjo slemena v
smeri vzhod–zahod. Mogoča je ozelenitev strehe, na strehi je
dovoljeno oblikovanje terase. Fasade objektov so lahko zgolj
v različnih zemeljskih odtenkih, bele, v odtenkih sive, prepove‑
dane pa so žive in kričeče barve. Pri fasadi je mogoča uporaba
lesa. Dovoljena je tudi gradnja sončnih celic, ki se arhitekturno
kvalitetno vgradijo v fasadne in strešne obloge stavb. Ume‑
stitev in maksimalni tlorisni gabariti novih stavb so določeni z
regulacijskimi elementi. Stavbe so lahko locirane zgolj znotraj
parcele, namenjene gradnji, pri čemer je potrebno pri velikosti
tlorisnih gabaritov stavb upoštevati naslednje faktorje izkorišče‑
nosti parcele, namenjene gradnji:
Fi (faktor izrabe) = 1,0
Fz (faktor zazidanosti) = 0,5.
Določeni so minimalni potrebni odmiki od sosednjih parcel
namenjenih gradnji in zahtevani odmiki od prometne infrastruk‑
ture. Hkrati je določena tudi gradbena linija, ki se jo morajo
objekti z eno stranico dotikati.
Regulacijski elementi in odmiki so razvidni iz grafičnih
načrtov.
Območja večstanovanjskih stavb
Dovoljena je gradnja tri- in večstanovanjskih stavb (šifra
11221 v prilogi uredbe) in sicer stanovanjskih hiš s tremi ali več
stanovanji, kot so stanovanjski bloki, in garažnih stavb (šifra
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1242 v prilogi uredbe). Znotraj parcele namenjene gradnji je do‑
voljena gradnja enega ali več nizov stavb, ki se lahko poljubno
umestijo (v obliki 'L', 'U', 'C' ali 'I'). Določeno je tudi območje, ka‑
mor se lahko umestijo garaže in sicer ob predvideno vezno ce‑
sto, kot pritlični ali kletni del stavbe. Stavbe so etažnosti največ
K+P+2, pri čemer se šteje, da je klet v celoti vkopana. Stavbe
naj bodo zasnovane sodobno. Posamezen niz naj bo členjen,
volumensko razgiban ter oblikovno prilagojen merilu naselja.
Streha je lahko ravna ali enokapnica z naklonom strešin do
največ 10° in usmerjenostjo slemena v smeri vzhod–zahod.
Mogoča je ozelenitev strehe, na strehi je dovoljeno oblikovanje
terase. Fasade objektov so lahko zgolj v različnih zemeljskih
odtenkih, bele, v odtenkih sive, prepovedane pa so žive in
kričeče barve. Pri fasadi je mogoča uporaba lesa. Dovoljena je
tudi gradnja sončnih celic, ki se arhitekturno kvalitetno vgradijo
v fasadne in strešne obloge stavb.
Umestitev in maksimalni tlorisni gabariti novih stavb so
določeni z regulacijskimi elementi. Stavbe so lahko locirane
zgolj znotraj parcele, namenjene gradnji, pri čemer je potrebno
pri velikosti tlorisnih gabaritov stavb upoštevati naslednje fak‑
torje izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji:
Fi (faktor izrabe) = 1,2
Fz (faktor zazidanosti) = 0,6.
Določeni so minimalni potrebni odmiki od sosednjih parcel
namenjenih gradnji in zahtevani odmiki od prometne infrastruk‑
ture. Hkrati je določena tudi gradbena linija, ki se jo morajo
objekti z eno stranico dotikati.
Regulacijski elementi in odmiki so razvidni iz grafičnih
načrtov.
Območja večstanovanjskih stavb in stavb splošnega druž‑
benega pomena
Dovoljena je gradnja tri- in večstanovanjskih stavb (šifra
11221 v prilogi uredbe), stavb splošnega družbenega pomena
(šifra 126 v prilogi uredbe) in garažnih stavb (šifra 1242 v prilogi
uredbe). Znotraj parcele namenjene gradnji je dovoljena gra‑
dnja enega ali več nizov stavb, ki se lahko poljubno umestijo
(v obliki 'L', 'U', 'C' ali 'I'). Določeno je tudi območje, kamor se
lahko umestijo garaže in sicer ob predvideno vezno cesto, kot
pritlični ali kletni del stavbe. Stavbe so etažnosti največ K+P+2,
pri čemer se šteje, da je klet v celoti vkopana. Stavbe naj bodo
zasnovane sodobno. Posamezen niz naj bo členjen, volumen‑
sko razgiban ter oblikovno prilagojen merilu naselja. Streha je
lahko ravna ali enokapnica z naklonom strešin do največ 10°
in usmerjenostjo slemena v smeri vzhod–zahod. Mogoča je
ozelenitev strehe, na strehi je dovoljeno oblikovanje terase.
Fasade objektov so lahko zgolj v različnih zemeljskih odtenkih,
bele, v odtenkih sive, prepovedane pa so žive in kričeče barve.
Pri fasadi je mogoča uporaba lesa. Dovoljena je tudi gradnja
sončnih celic, ki se arhitekturno kvalitetno vgradijo v fasadne
in strešne obloge stavb. Določeni so tudi odmiki od sosednjih
parcel namenjenih gradnji, ki so lahko tudi večji, manjši pa ne.
Hkrati je določena tudi gradbena linija, ki se jo morajo objekti
z eno stranico dotikati.
Umestitev in maksimalni tlorisni gabariti novih stavb so
določeni z regulacijskimi črtami in sicer v okviru gradbene meje
(stavbe so lahko locirane zgolj znotraj gradbene meje), pri kate‑
ri so upoštevani minimalni potrebni odmiki od parcelnih mej in
zahtevani odmiki od prometne infrastrukture. Hkrati je potrebno
pri velikosti tlorisnih gabaritov stavb upoštevati naslednje fak‑
torje izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji:
Fi (faktor izrabe) = 1,2
Fz (faktor zazidanosti) = 0,6.
Regulacijski elementi in odmiki so razvidni iz grafičnih
načrtov.
Območje gostinskih, upravnih, pisarniških, trgovskih in
drugih stavb
Dovoljena je gradnja gostinskih stavb (šifra 121 v prilogi
uredbe), upravnih in pisarniških stavb (šifra 122 v prilogi ured‑
be), trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti (šifra
123 v prilogi uredbe) in garažnih stavb (šifra 1242 v prilogi
uredbe).
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Znotraj parcele, namenjene gradnji je dovoljena gradnja
ene stavbe ali več, ki pa se morajo medsebojno stikati in funk‑
cionalno povezovati. Stavba je lahko največ dvoetažna, višine
do 7,00 m merjeno od kote terena. Stavba naj bo zasnovana
sodobno, volumensko razgibano ter oblikovno prilagojena me‑
rilu naselja. Streha je lahko zgolj ravna z minimalnim naklo‑
nom, potrebnim za odvodnjavanje meteornih vod. Zaželena je
ozelenitev strehe. Posebno pozornost se nameni oblikovanju
fasade. Fasada je lahko zgolj v različnih zemeljskih odtenkih,
bele, v odtenkih sive, prepovedane pa so žive in kričeče barve,
mogoča je ozelenitev. Dovoljena je tudi gradnja sončnih celic, ki
se arhitekturno kvalitetno vgradijo v fasadne in strešne obloge
stavb. Umestitev in maksimalni tlorisni gabariti novih stavb so
določeni z regulacijskimi elementi. Stavbe so lahko locirane
zgolj znotraj parcele, namenjene gradnji, pri čemer je potrebno
pri velikosti tlorisnih gabaritov stavb upoštevati naslednje fak‑
torje izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji:
Fi (faktor izrabe) = 0,3
Fz (faktor zazidanosti) = 0,3.
Določeni so minimalni potrebni odmiki od sosednjih parcel
namenjenih gradnji in zahtevani odmiki od prometne infrastruk‑
ture. Hkrati je določena tudi gradbena linija, ki se jo morajo
objekti z eno stranico dotikati.
Regulacijski elementi in odmiki so razvidni iz grafičnih
načrtov.
(4) Zunanja ureditev
Poljavne/zasebne zelene površine
Znotraj vsake parcele namenjene gradnji stanovanjskih
stavb in stavb splošnega družbenega pomena se nahajajo
poljavne oziroma zasebne zelene površine. Te površine so
lahko na južni strani ograjene v celoti, na severni pa le do
gradbene linije. Obvezna je ureditev okolice objektov, ki naj bo
urejena parkovno, ozelenjena s travo in posameznimi drevesi,
ki se lahko med seboj razlikujejo, v vsakem primeru pa mora
lastnik upoštevati varstvo okolja in ne sme uporabljati škropiv.
Te površine se lahko delno zazidajo pod pogoji za posamezno
parcelo, namenjeno gradnji, vendar zgolj do maksimalnega
faktorja zazidanosti celotne parcele, namenjene gradnji.
Javne zelene površine
Znotraj celotnega območja je zasnovan sistem javnih
zelenih površin, ki se kot klini zajedajo v grajeno strukturo, ter
zeleni pas ob glavni prometni povezavi v smeri sever-jug. Te
površine naj bodo v celoti ozelenjene ter zasajene z različnimi
drevesnimi vrstami. Vanje je dovoljeno umeščati pešpoti, ur‑
bano opremo, športna igrišča (šifra 2411 v prilogi uredbe) in
druge gradbeno inženirske objekte za šport, rekreacijo in prosti
čast (šifra 24122 v prilogi uredbe) in sicer igrišča za športe na
prostem, kot so nogomet, tenis košarka, otroška in druga javna
igrišča, parke in trge. Ob glavnih pešpoteh je obvezna drevore‑
dna zasaditev in sicer v skladu z grafičnimi načrti. Ravno tako
se okoli območja gostinskih, upravnih, pisarniških, trgovskih in
drugih stavb nahajajo javne zelene površine, katerih izvedba
je obvezna, ograjevanje ni dovoljeno, obvezna je zasaditev
dreves na območju parkirnih površin in sicer v skladu z grafič‑
nimi načrti. Zaradi nižje višinske kote ureditvenega območja od
potoka Ložnice in obvoznice se del zelenih površin oblikuje s
povišanjem terena in sicer do višine brežin potoka Ložnice. Za
nasipanje se uporabi rodovitna prst, ki se odstrani z območja
predvidenih stavb in prometnih površin. V skrajnem jugo za‑
hodnem delu območja je možna umestitev tudi manjše odprte
vodne površine – ribnika.
Višinske kote terena
Niveleta parcel, namenjenih gradnji stavb mora biti pri‑
lagojena niveletam cest. Nadvišanje terena na parcelah, na‑
menjenih gradnji, ni dovoljeno, razen minimalnih uravnav in
utrditev. Nasipanje terena je možno le na delu zelenih površin
skladno z določili tega odloka.
(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov
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Poljavne/zasebne zelene površine
Dovoljena je postavitev ograje okoli poljavnih/zasebnih
zelenih površin in sicer do višine največ 1,5 m in sicer na sam
rob parcele, namenjene gradnji. Dovoljene so zgolj ograje iz
živice, izjemoma žičnate ali lesene, vendar morajo biti v tem
primeru obvezno na zunanji strani ozelenjene. Znotraj vsake
parcele, namenjene gradnji je dovoljena postavitev vrtnih ut in
sicer največ ene k vsaki stanovanjski enoti, tlorisnih dimenzij
2,0 x 4,0 m ter višine do 2,2 m. Dovoljena je postavitev zu‑
nanjega bazena, ki mora biti v celoti vkopan. Bazen se lahko
umesti tudi na streho stavb.
Javne zelene površine
Dovoljeno je umeščanje urbane opreme ter vadbenih
objektov, namenjenih za šport in rekreacijo na prostem. Ogra‑
jevanje je dovoljeno zgolj okoli otroški igrišč in sicer z žičnato
ograjo v višini do 2,2 m, obvezno v temno zeleni barvi in
mestotvorni izvedbi. Na območju gostinskih, upravnih, pisarni‑
ških, trgovskih in drugih javnih ter več stanovanjskih stavb je
obvezna ureditev okolice s postavitvijo urbane opreme in sicer
minimalno tri klopi, 10 postajališč za kolesa ter dva koša za
odpadke na enoto.
Oglaševanje objektov
Dovoljeno je oglaševanje objektov zgolj za lastne potrebe
znotraj parcel, namenjenih gradnji, največ v višini izgrajenih
stavb, in sicer v skladu z Odlokom o oglaševanju v Mestni ob‑
čini Celje (Uradni list RS, št. 56/08). Izven parcel, namenjenih
gradnji ter na parcelah, namenjeni gradnji kjer objekti še niso
izgrajeni oglaševanje ni dovoljeno.
(6) Geomehanski pogoji in usmeritve
Vsi posegi v prostor se izvedejo v skladu z geološkim
mnenjem. Objekti morajo biti načrtovani varno glede na stopnjo
potresne ogroženosti območja.
(7) Varovalni koridor železnice
Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upošte‑
vati Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP, Uradni
list RS, št. 61/07) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih
ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v
varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrij‑
skem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87 in 25/88). Za vsako namera‑
vano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge je potrebno
predhodno v skladu z navedenim zakonom in pravilniki pridobiti
projektne pogoje in soglasje h projektni dokumentaciji s strani
upravljavca javne železniške infrastrukture. Ob železniški progi
potekajo železniški signalno varnostni in telekomunikacijski
kabli, zato je potrebno vsa dela izvajati pod nadzorom delav‑
cev Slovenskih železnic, d.o.o., PE Vzdrževanje infrastrukture,
Sekcija SVTK Celje.
(8) Vplivno območje letališča
Obravnavano območje se nahaja v vplivnem območju
letališča Celje. Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno v skla‑
du z referenčno kodo in kategorijo letališča upoštevati vzletno
priletne ter druge omejitve ravnine letališča, kot so opisane v
Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – UPB1 in 33/09),
Pravilniku o letališčih (Uradni list RS, št. 42/08) in Prilogi 14 k
Čikaški konvenciji. Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju
objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega
prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje
Ministrstva za promet k lokaciji oziroma k izgradnji takega
objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu
s Pravilnikom o letališčih.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Ceste
Območje se nahaja južno od glavne ceste G1-5/0370
Medlog–Celje. Preko rekonstruiranega in semaforiziranega
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križišča bo omogočeno napajanje območja z južne strani, pre‑
ko nove vezne ceste sever–jug, ki povezuje glavno cesto na
severu z lokalno cesto z imenom Mestna zbirna cesta, LZ
032640, Lava–Čulk–Babno na jugu, od katere se bodo odce‑
pile napajalne ceste. Napajalne ceste A, B, C, D, in E bodo
napajale predvidene objekte. Vse predvidene ceste morajo biti
dvosmerne. Napajalne ceste morajo biti širine 2 x 2,50 m, lokal‑
na cesta mora biti široka 2 x 2,75m, vezna cesta sever-jug pa 2
x 3,00 m z 3,0 m širokimi levimi zavijalci. Vezna cesta sever–jug
naj bo opremljena z 2 x 0,25 m širokima robnima pasovoma.
Vse ceste naj bodo obrobničene za dvignjenimi betonskimi
robniki. Vse širine voznih pasov, robnih pasov in bankin morajo
ustrezati Pravilniku o projektiranju cest, v skladu s pričakova‑
nim PLDP-jem na koncu planske dobe, ker prometna študija
območja ni bila narejena, je možno širine voznih pasov na vezni
cesti sever–jug in lokalni cesti, smiselno spremeniti.
V primeru izgradnje trgovsko oskrbnega območja v prvi
fazi, se bo le-ta napajal preko začasnega priključka, ki ga je
potrebno projektirati v celotni širini, kot je predvideno v končni
situaciji prometne ureditve in v dolžini do uvoza za trgovsko
oskrbni center. Vozni pasovi se začasno (do končne izvedbe)
obeležijo s talnimi označbami, ki se izvedejo tako, da se dovo‑
zna cesta do trgovsko oskrbnega centra priključuje na obsto‑
ječo lokalno cesto LC 032050 (Plava laguna–Babno–Medlog)
kot stranska cesta.
Na priključku predvidene vezne ceste sever-jug z lokalno
cesto z imenom Mestna zbirna cesta, LZ 032640, Lava–Čulk–
Babno na severu, je možno namesto krožišča, začasno do
podaljšanja vezne ceste sever–jug, izvesti trikrako križišče.
Nujno pa je izvesti kolesarsko stezo in pešpot na južnem robu
lokalne ceste.
(2) Mirujoči promet
Znotraj območja so določene površine za mirujoči promet.
Za potrebe enostanovanjskih, dvostanovanjskih ter večstano‑
vanjskih stavb se le-te zagotovijo v sklopu večstanovanjskih
stavb in sicer kot garažni objekt v delu večstanovanjske stavbe
in kot skupne zunanje parkirne površine v skladu z grafični‑
mi načrti. Na skupnih zunanjih parkirnih površinah je možna
postavitev nadstreškov, ki morajo biti enotno oblikovani na
posameznem stavbnem območju. Na nadstreških je možna
postavitev sončnih celic. Za vsako stanovanje mora biti zago‑
tovljenega najmanj 1,5 parkirnega mesta, ki pa od stavbe ne
sme biti oddaljeno več kot 200 metrov, hkrati pa mora biti eta‑
žnim lastnikom omogočena njihova trajna uporaba. Za potrebe
gostinskih, upravnih, pisarniških, trgovskih in drugih stavb se
parkirišča zagotovijo v sklopu parcele, namenjene gradnji in si‑
cer kot odprta parkirišča, pri čemer je obvezna ozelenitev le-teh
z drevesi najmanj kot je prikazano v grafičnih načrtih. Parkirne
površine se izvedejo praviloma s travnimi ploščami oziroma s
propustnimi tlaki, tako da je možno neposredno ponikovanje
meteornih vod.
(3) Pešpoti
Znotraj celotnega območja je zasnovan sistem pešpoti in
sicer v skladu z grafičnimi načrti. Pešpoti se lahko v delu name‑
nijo za dostavo do posameznih stavb in za intervencijske poti.
V tem primeru morajo biti pešpoti široke najmanj 2,60 metra,
ter temu primerno utrjene in tlakovane.
9. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Energija za napajanje predvidenih odjemalcev znotraj
OPPN je na razpolago na SN zbiralnicah 10(20) kV TP 10/0.4
kV Ronkova nadomestna in na predvideni TP 10(20)/0.4 kV
Medlog. Predvideni transformatorski postaji bosta vzankani
v SN mrežo 10(20) kV preko predvidenega priključnega ka‑
blovoda 10(20) kV obstoječa TP 10(20)/0.4 kV Ronkova, ki
se odstrani – nadomestna TP 10(20)/0.4 kV Ronkova – pred‑
videna TP 10(20)/0.4 kV Medlog in nato v smeri obstoječe
TP 10(20)/0.4 kV Klajnškova. Pri tem je potrebno upoštevati
tudi predvideno TP 10(20) kV Babno Ložnica, ki se vzanka v
predvideni kablovod TP 10(20)/0.4 kV Medlog – TP 10(20) kV
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Klajnškova – glej IDP št. 405/2008 OPPN za gradnjo enosta‑
novanjskih hiš BABNO – LOŽNICA.
(2) Obstoječa transformatorska postaja TP 10(20)/0.4 kV
Ronkova se nadomesti z novo, ker obstoječi TP ne omo‑
gočata vgradnje dodatne SN opreme 10(20) kV oziroma je
potrebno prestaviti njeno lokacijo. Nadomesti se z tipsko
transformatorsko postajo montažno betonske izvedbe tip MSP
2 x 26/45 z vgrajenima transformatorjema max. 2 x 1000 kVA.
Tip transformatorske postaje se lahko tudi spremeni, kolikor
se spremenijo zahteve po predvideni priključni moči za posa‑
mezne objekte.
(3) Predvidena transformatorska postaja Medlog
10(20)/0.4 kV bo montažno betonske tipske izvedbe z vgra‑
jenim transformatorjem max. 1 x 1000 kVA. Točen tip TP
10(20)/0.4 kV in navidezna moč transformatorja bo določena v
projektu PGD in PZI. Predvidena distribucijska mreža znotraj
kompleksa OPPN bo izvedena z zemeljskimi kablovodi:
– SN kablovodi 20 kV: 3 x (NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2,
20 kV),
– NN kablovodi 1 kV: E- AYY(AY2Y) – J 4 x (35 do 150)
SM + 1.5RE mm2.
Priključno merilna mesta za posamezne objekte bodo v
predvidenih NN razdelilno priključno merilnih omaricah Rg/Rm
nameščenih na mejah parcel, ob dovoznih cestah in sicer na
stalno dostopnem mestu ter v energetskih prostorih v predvi‑
denih objektih.
(4) Na območju OPPN se predvideva tudi izgradnja javne
razsvetljave. Le-ta bo izvedena s tipskimi svetilkami ustrezne
mestotvorne višine, ki bodo ustrezale obstoječi zakonodaji –
Uredba mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07 in dopolnitvi Uredbe o mejnih vre‑
dnostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 109/07) in vgrajeni varčnim sijalkami. Razdalja med kan‑
delabri bo ca. 20 do 30 m. Oddaljenost od roba cestišča bo
znašala od 0.5 m do ca. 1 m. Predvideni kablovodi: NAYY
– J 4 x 16 do 25 mm2. Prižigališče JR bo v prostostoječi NN
omarici RJR postavljeni ob predvideni TP 20/0.4 kV Medlog in
prostostoječi NN omarici RJR postavljeni ob predvideni nado‑
mestni TP 20/0.4 kV Ronkova.
(5) Idejni projekt
Pri vseh nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno upo‑
števati projekt ''IDP Načrt električnih inštalacij in električne
opreme'' (Urbanisti, d.o.o., št. pr. 70-2009).
10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati trase TK
omrežja. Trase so na razpolago pri upravljavcu Telekom Slo‑
venija. Predvidene trase priključkov novih objektov na javno TK
omrežje so razvidne iz grafičnih prilog. Predvideni so optični
kabli, uvlečeni v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi in ustreznimi
TK jaški s tipskimi pokrovi Telekom. Prav tako se znotraj objek‑
tov predvidijo optični kabli s tipiziranimi materiali in elementi.
11. člen
(meteorna in fekalna kanalizacija)
(1) Meteorna kanalizacija
Na obravnavanem območju meteorna kanalizacija ni iz‑
grajena. Predvideno odvodnjavanje bo rešeno s ponikovalnimi
polji primernih dimenzij, ki jih je potrebno določiti na osnovi
nalivalnih preizkusov v fazi nadaljnjega projektiranja. Za določi‑
tev velikosti ponikovalnih polj za fazo OPPN-ja smo upoštevali
izsledke geološko geomehanskih raziskav za fazo OPPN-ja.
Za sloj dobro prepustnih nevezljivih zemljin (peščeni in
zameljeni prodi), se koeficienti prepustnosti »k« gibljejo v me‑
jah od 9,0*10-1 cm/s do 2,0*10-3 cm/s (ugotovljeno tudi z
nalivalnimi poizkusi na bližnjih lokacijah), odvisno od vsebnosti
peščenih in meljnih frakcij. Za dimenzioniranje ponikovalnih
objektov se lahko privzame ocenjeno povprečno prepustnost
nevezljivih zemljin k = 5,0*10-2 cm/s. Glede na relativno dobro
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prepustne nevezljive zemljine na globini do največ cca 1,0 m,
glede na koto obstoječega terena in relativno nizkega nivoja
podtalnice, je na obravnavanem območju možna izvedba po‑
nikovalnic za odvod meteornih vod. Dno ponikovalnic mora
obvezno segati v dobro prepustne zemljine – peščene prode.
Ponikovalnice naj se dimenzionirajo na podan povprečen ko‑
eficient prepustnosti.
(2) Fekalna kanalizacija
Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov je po‑
trebno predvideti sistem fekalne kanalizacije, ki se priključi na
obstoječi javni kanal št. 102000 preko obstoječega revizijskega
jaška na koti nad temenom cevi. Lokacija priključka predvidene
fekalne kanalizacije je na jugo–vzhodnem delu obravnavanega
območja. Kanal št. 102000 je na mestu priključitve premera
100c m. Predvidena fekalna kanalizacija mora biti po izgradnji
predana v upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija,
d.o.o..
Interna kanalizacija posameznih objektov, ki poteka skozi
prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključk‑
ov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev
objektov. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena mora‑
jo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.
12. člen
(vodovod)
Za oskrbo objektov z vodo je predviden sistem vodovoda
brez slepih vodov, ki bo navezan na obstoječ javni vodovod
LŽ Φ 400 mm, ki poteka pod Ljubljansko cesto. Predviden
vodovod LZ-N Φ 200mm, bo izveden kot delna zamenjava
plastike Φ 160mm, od Ljubljanske ceste in skozi podhod v
smeri severa, do obravnavanega območja. Predviden vo‑
dovod LZ-N Φ 200mm, bo priključen na obstoječi vodovod
LZ-N Φ 100mm, ki poteka pod lokalno cesto z imenom Me‑
stna zbirna cesta, LZ 032640, Lava–Čulk–Babno, na severu
obravnavanega območja. Vsa predvidena vodovodna mreža
mora v obliki neskončnih zank obkrožati predvidene objekte.
Minimalni profil vodovodnih zank mora ustrezati zagotavljanju
požarne varnosti.
Priključitev na javni vodovod LŽ Φ 400 mm, ki poteka po
severni meji obravnavanega OPPN, ni možna.
Pri projektiranju vodovoda je potrebno upoštevati tudi
zahteve glede zagotavljanja požarne varnosti. Za predviden
vodovod je potrebno izdelati načrt vodovoda in si zanj pridobiti
soglasje upravljavca javnega vodovoda pred izdajo »Soglasja
k projektnim rešitvam« za prvi objekt iz območja obravnava‑
nega OPPN. Predviden vodovod mora biti zgrajen in predan v
upravljanje javnemu podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. pred
izdajo »Soglasja za priključitev« za prvi objekt iz območja
obravnavanega OPPN.
Tlačna črta v vodovodnem omrežju obravnavanega
OPPN se v normalnih razmerah giblje med 275 m in 290 m
nadmorske višine.
Vodomeri za eno- in dvostanovanjske stavbe se vgradijo
zunaj objektov v tipske toplotno izolirane vodomerne jaške.
V večstanovanjskih stavbah mora imeti vsako stanovanje
svoj vodomer iz katerega se bo merila in obračunavala poraba
vode (Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev
stanovanjskih zgradb in stanovanj – Uradni list RS, št. 125/03).
Vodomeri morajo biti vgrajeni zunaj stanovanj na mestu, do‑
stopnem pooblaščenim osebam (na hodniku v posameznih
etažah, v pritličju …). Vodovod v objektu mora biti zgrajen v
kineti ali zaščiteni cevi vse do vodomernih mest tako, da bo
omogočeno nemoteno vzdrževanje in demontaža vodovoda.
Priključitev novozgrajenega vodovoda na obstoječ javni
vodovod izvede upravljavec javnega vodovoda »Vodovod-ka‑
nalizacija d.o.o.«.
Predvideni objekti morajo biti oddaljeni najmanj 4 m od
osi obstoječega javnega vodovoda LŽ Φ 400 mm. Natančnost
vrisa javnega vodovoda na priloženi situaciji je omejena, zato

Št.

61 / 26. 7. 2010 /

Stran

9277

se mora v fazi projektiranja naročiti zakoličba vodovoda na
terenu.
Pred pričetkom gradnje na območju obravnavanega
OPPN je potrebno odkopati spoje na vodovodu LŽ Φ 400 mm
in nanje namestiti varovalne obroče kot npr. Georg Fisher
WAGA tip WAL/V na stroške investitorja. Namestitev obročev
mora biti obdelana v nadaljnji fazi projektiranja.
Po zaključku zunanje ureditve se mora javni vodovod
nahajati najmanj 1 m in največ 2,5 m pod novo koto terena.
Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu ko‑
munalnih vodov »Vodovod-kanalizacija d.o.o« obvezno naročiti
zakoličbo vodovodnega omrežja ter nadzor med gradnjo. Teren
nad obstoječim javnim vodovodom ni dovoljeno obremenjevati
s težko gradbeno mehanizacijo.
Pri projektiranju in gradnji vodov infrastrukture je potrebno
upoštevati odmike teh vodov od osi javnega vodovoda in zuna‑
nje stene javnega kanala, ki znašajo:
– odmik pri približevanju 1 m
– odmik pri križanju 0,5 m.
13. člen
(plin)
Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega
plina v Mestni občini Celje je Energetika Celje in ima na širšem
območju, ki ga obdeluje OPPN, izgrajeno nizkotlačno plinovo‑
dno omrežje. V skladu z energetsko zasnovo in programom
plinifikacije je predvideno sekundarno plinsko omrežje, ki se
na obstoječi plinovod naveže na severni strani obravnavanega
območja na sicer na cev PE 160 mm, obratovalnega nadtlaka
100 mbar.
14. člen
(obveznost priključevanja)
Vsi predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano
gospodarsko infrastrukturo pod pogoji upravljavcev.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
15. člen
(kulturna dediščina)
(1) Obravnavano območje se nahaja znotraj enote kul‑
turne dediščine Celje – Arheološko najdišče Celje (EŠD 56),
ki je razglašen za kulturni spomenik. Na območju je potrebno
narediti predhodne arheološke raziskave za določitev vse‑
bine in sestave najdišča in sicer intenzivni pregled zaprtih
in odprtih površin. V primeru, da razpoložljivost prostora
in ugotovljene okoliščine na terenu pogojujejo ali omogo‑
čajo drugačno metodologijo zajema podatkov, je potrebno
spremembo metodologije predhodnih arheoloških raziskav
uskladiti s pristojnim konservatorjem ZVKDS. V primeru
izvedbe geomehanskih vrtin ali drugih raziskav, ki posegajo
v zemeljske plasti je potrebno dela spremljati z arheološko
metodo dela. Na jedrih, ki se ustrezno deponirajo, se izve‑
de makroskopsko petrografski, sedimentološki in pedološki
pregled jeder in izdela poročilo.
(2) V primeru najdb izjemnega pomena se lahko zahteva
sprememba izvedbenega projekta in prezentacija ostalin na
mestu odkritja. Kadar gradbena dela posegajo v registrirano
arheološko najdišče, krije stroške predhodne arheološke razi‑
skave investitor gradnje.
(3) Za dejansko izvedbo raziskave na terenu je potrebno
pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstrani‑
tev po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo. Za
pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za
kulturo RS posredovati vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega
soglasja za raziskavo, ki mora vsebovati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS, zaris lokacije raziskovanja in obsega načrto‑
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vanega posega na katastrskem načrtu v merilu, finančni načrt
raziskovanja s specifikacijo ocene stroškov in soglasje lastnika
zemljišča za poseg v nepremičnino.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
16. člen
(varstvo voda)
Vsi predvideni objekti se bodo priključili na javni kanali‑
zacijski sistem. Odpadne komunalne vode se bodo odvajale
v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v skupno čistilno na‑
pravo. S ciljem varovanja kakovosti vodotokov in vpliva na
podtalnico je tehnološke odplake potrebno obvezno očistiti pred
priključitvijo na kanalizacijo do stopnje, ko ne bodo škodovale
kanalizacijskemu omrežju in postopkom čiščenja na biološki
čistilni napravi. Manipulacijska dvorišča morajo biti izvedena z
nepropustnim zgornjim ustrojem. Onesnažene meteorne vode
(olja, maščobe) se morajo odvajati v kanalizacijo preko lovilcev
olj in maščob, mehansko onesnažene meteorne vode pa preko
usedalnikov v površinski odvodnik. Meteorne in druge odpadne
vode iz parcel, zunanjih ureditev ali objektov ne smejo biti spe‑
ljane na cestni svet ali naprave za odvodnjavanje avtoceste in
cestnega telesa.
17. člen
(varstvo pred hrupom)
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, št. 105/05) sodi obravnavano območje v
III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne
dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. Ukre‑
pi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom
morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti
oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne
smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
18. člen
(varstvo zraka)
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti pove‑
čanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji se naj
uporabljajo obnovljivi viri energije ter ekološko nesporni viri. S
tem bo kvaliteta zraka ostala na sprejemljivi ravni.
19. člen
(ravnanje z odpadki)
Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za
odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih par‑
kirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za ločene komu‑
nalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe
odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto,
če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.
Predvideni način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
20. člen
(varstvo tal)
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je po‑
trebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter
ostalih zelenih površin. Rodovitni del prsti se lahko uporabi
tudi za ureditve dela zelenih površin s povišanjem terena, kot
je predpisano v 7. členu tega odloka.
21. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN se ne nahaja nobeno od območij
ohranjanja narave.
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IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(obramba)
Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih območjih
ali objektov za obrambo in zaščito.
23. člen
(potresna varnost)
Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter
temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih Agencije
RS za okolje za območje OPPN velja projektni pospešek tal v
(g): 0,15 (ARSO Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/
mpportal/, Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek
tal za povratno dobo 475 let, 1. 2. 2010). Za nadaljnje pro‑
jektiranje se uporablja naveden podatek iz karte projektnega
pospeška tal in Evrokod 8.
24. člen
(požarna varnost)
(1) Pri pripravi OPPN so v skladu z Zakonom o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 105/06, 3/07 – uradno pre‑
čiščeno besedilo) upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in
tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z odmiki
med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, za‑
gotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter
pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so prometne
in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje
z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih
skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91). Pri
nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati Zakon o var‑
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 105/06, 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo) ter Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07).
(2) Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju
Priloge 1 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 –
odločba US in 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije
PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so pred
vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dožni prido‑
biti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za
zaščito in reševanje.
25. člen
(poplavna varnost)
(1) Za potrebe načrtovanja na območju OPPN je bila za
zagotavljanje poplavne varnosti izdelana Hidrološko – hidra‑
vlična študija (Hidrosvet, d.o.o., št. proj. 117/10), ki je sestavni
del projekta iz 1. člena tega odloka. Načrtovane ureditve se
trenutno, pred izvedbo predlaganih ukrepov, nahajajo delno
izven razredov nevarnosti, delno v razredu preostale nevarnosti
(Pp), delno v razredu majhne (Pm) in delno v razredu srednje
nevarnosti (Ps).
(2) Območje je poplavno ogroženo zaradi posredne mo‑
žnosti poplavljanja iz južne strani. Za izboljšanje poplavne
varnosti območja je obvezna preureditev dveh podhodov pod
obvoznico in železnico in sicer tako, da je onemogočeno po‑
sredno poplavljanje Savinje in Ložnice pod železnico preko
podhodov. Oba podhoda se preuredita tako, da je onemogo‑
čen prehod vode z južne strani obvoznice na obravnavano
območje. V skladu s tem je potrebno nadvišanje stopnic,
klančin in ograj nad predviden doseg visokih vod pri Q500 na
239,50 metrov nadmorske višine. Z izvedbo teh ukrepov bo
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celotno obravnavano območje izven vseh razredov poplavne
nevarnosti.

X. NAČRT PARCELACIJE

26. člen

(parcelacija)

(odmiki od vodotokov)
(1) Vsi posegi v prostor so od meje vodnega zemljišča
vodotoka Ložnica, to je od zgornjega roba brežine, oddalje‑
ni minimalno 5.00 m. Izjema velja za primere, ki jih določa
37. člen ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02).
(2) Posegi v vodno in priobalno zemljišče, ki so skladno
s 37. členom zgoraj navedenega ZV-1 izjemoma dovolje‑
ni (javna infrastruktura), morajo biti načrtovani v skladu s
84. členom tega zakona in sicer tako, da ne bo ogrožena
stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča, da bo zagoto‑
vljena varnost pred škodljivim delovanjem voda, da ne bo
oviran normalen pretok vode, plavin in plavja, ter da ne bo
onemogočen obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih
organizmov.
27. člen
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke podtalnice)
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih
fazah projektiranja skladno s tem odlokom je potrebno pri‑
dobiti mnenje geologa in v skladu z njim prilagoditi način
gradnje.
(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati naj‑
manj naslednje lastnosti podtalnice na območju OPPN (vir
podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO Metapodatkovni portal,
http://gis.arso.gov.si/mpportal/, Vodna telesa podzemne vode,
1. 2. 2010):
IME_VOD_TE
VOD_OBMOCJ
ST_VODONOS
VOD_SKUP1
VDOON_1
HIDRODIN1
SRED_DEB1
LITO_OPIS1

Savinjska kotlina
Donava
1
Medzrnski, aluvialni – obširni in lokalni
srednje do visoko izdatni, mestoma nizko
izdatni vodonosniki
Peščeno-prodni zasipi reke Savinje in nje‑
nih pritokov
Odprt
16
Debelozrnati terestrični sedimenti (pesek,
prod, grušč) / Kvartar
28. člen

(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije,
varstvo pred plazovi)
Območje OPPN se nahaja na uravnanem terenu, kjer
po do sedaj znanih podatkih ne prihaja do škodljivega delo‑
vanja erozije in plazov. S tega vidika niso predvideni ukrepi za
preprečevanje teh pojavov. Kljub temu je pred kakršnimikoli
posegi v prostor ter v nadaljnjih fazah projektiranja skladno s
tem odlokom potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z
njim prilagoditi način gradnje.
29. člen
(dopolnilna in druga zaščita)
(1) V skladu s 64. in 68. členom Zakona o varstvu pred
naravnimi nesrečami je pri gradnji določenih objektov potrebno
ojačiti prvo ploščo. V primeru izgradnje stavb družbenega po‑
mena, za katera je obvezna gradnja zaklonišč, je le-te potrebno
izgraditi.
(2) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja
nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način
gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
(3) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne
površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik
ljudi in premoženja.
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30. člen
(1) Načrt parcelacije vsebuje načrt parcel, namenjenih
gradnji. Določenih je več različnih parcel, namenjenih gradnji.
Le-te se delijo na parcele, namenjene gradnji:
– stavb,
– parkirnih površin,
– zelenih površin,
– prometnih površin ter preostale gospodarske javne in‑
frastrukture.
(2) Pred pričetkom izvajanja OPPN je dovoljena parcela‑
cija zgolj v skladu z načrtom parcelacije, kakršnakoli drugačna
parcelacija ni dovoljena. Za potrebe izgradnje prometne mreže
pa se le ta lahko izvaja po fazah, vendar v skladu z grafičnim
načrtom.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
(etapnost)
(1) Izgradnja območja je mogoča postopoma in sicer po
posameznih fazah. Območje je razdeljeno na šest stavbnih
območij, pri čemer mora biti posamezno območje izgrajeno v
enoviti fazi. Gradnji posameznih območij mora slediti izgradnja
prometne in gospodarske javne infrastrukture.
(2) Izgradnja trgovsko oskrbnega območja je lahko izgra‑
jena pred izgradnjo nove vezne ceste proti severu, pri čemer
je potrebno zgraditi začasni priključek do parcele namenjene
gradnji v skladu s prikazi na grafičnih načrtih. Začasni priključek
je potrebno projektirati v celotni širini, kot je predvideno v konč‑
ni situaciji prometne ureditve in v dolžini do uvoza za trgovsko
oskrbni objekt. Vozni pasovi se začasno (do končne izvedbe)
obeležijo s talnimi označbami, ki se izvedejo tako, da se zača‑
sni priključek priključuje na obstoječo lokalno cesto LC 032050
(Plava laguna–Babno–Medlog) kot stranska cesta.
(3) Pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj za stavbe in
celotno infrastrukturo so dokončno izvedeni ustrezni protipo‑
plavni ukrepi skladno s 25. členom tega odloka.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH
REŠITEV
32. člen
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev)
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih
rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem po‑
drobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa
ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in ne smejo
poslabšati prostorskih in okoljskih razmer.
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim
trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo
soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
33. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
(1) OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s skle‑
pom odloči Mestna občina Celje. Na območju OPPN po pre‑
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nehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski
akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi
območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo
v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno po‑
vzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
(2) S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila
Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (izdelal Ra‑
zvojni Center Celje – TOZD Planiranje, proj. št.: 88/86, Uradni
list SRS, št. 38/88) ter določila Ureditvenega načrta za celjsko
športno letališča (Razvojni Center Celje – TOZD Planiranje,
proj. št.: 094/87, Uradni list SRS, št. 40/89) v delu, ki se nanaša
na območje predmetnega OPPN.
XIV. KONČNE DOLOČBE
34. člen
(dostopnost)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled na Oddelku
za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
35. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajata Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor ter Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje.
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-16/2010
Celje, dne 13. julija 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3365.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu »Trnovlje – jug«

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 57. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1 in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne
13. 7. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu »Trnovlje – jug«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana
občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list
SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94 in 25/98) in s
srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86, Uradni list
RS, št. 48/90 in 25/98 in 86/01) Mestni svet sprejme Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Tr‑
novlje – jug » (proj. št 7/84 RC Celje – TOZD Planiranja, Uradni
list SRS, št. 23/86, Uradni list RS, št. 39/98, 79/05, 16/05, 66/05
in 65/07) po projektu št. 363/09, ki ga je izdelal projektivni biro
LAMAL d.o.o. in je sestavni del tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
1. člen Odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje – jug se
spremeni in dopolni tako, da se na koncu besedila doda nov
odstavek, ki glasi:
»Zazidalni načrt Trnovlje – jug (projekt Razvojni center
Celje TOZD Planiranje, proj št. 7/48) se spremeni in dopolni
po projektu, ki ga je pod št. 363/09, ki ga je izdelal projektivni
biro LAMAL d.o.o.
II. OBSEG IN MEJE OBMOČJA OBDELAVE
3. člen
Ureditveno območje prostorske enote »Hermi 2« vključuje
zemljišča s parc. št. 290/1 in 290/2, v k.o. Trnovlje v skupni
velikosti približno 7000 m2.
III. VSEBINA AKTA
4. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena
vsebujejo besedilo in kartografski del.
Tekstualni del obsega:
1. Opis načrtovane prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor
2.1. Razmestitev predvidenih dejavnosti
2.2 Lega objektov
2.3 Pogoji oblikovanja objekta
2.4 Pogoji za ozelenitev in ureditev okolja
2.5 Druga merila in pogoji
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe‑
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
3.1 Elektrika
3.1 Vodovod, kanalizacija in odvodnjavanje
3.3 Promet
3.4 Plin
3.5 Telekomunikacije
3.6 Komunalni odpadki
4. Rešitve in ukrepi celostnega ohranjanja kulturne de‑
diščine
5 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanja narave
5.1 Hrup
5.2 Zrak
5.3 Upravljanje z vodami
6. Način, vrta in namen prenove dela naselja
7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravni‑
mi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Velikost dopustnih odstopanj od oblikovnih in tehničnih
rešitev
Kartografski del obsega:
1. Izsek iz veljavnega zazidalnega načrta
M 1: 1000
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
M 1: 1000
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi ob‑
močji
M 1: 500
4. Zazidalna situacija
M 1: 500
5. Prikaz ureditve glede poteka omrežij in pri‑
ključevanja objektov na gospodarsko javno infra‑
strukturo ter grajeno javno dobro
M 1: 500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje oko‑
lja, naravnih virov in ohranjanja narave
M 1: 500
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključ‑
no z varstvom pred požarom
M 1: 500
8. Načrt parcelacije
M 1: 500
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Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov
o prostorski ureditvi
Priloge
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Smernice mnenja
4. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
5. Povzetek za javnost.
5. člen
Za četrtim odstavkom 3. člena odloka se doda besedilo »Na
ureditvenem območju prostorske enote »Hermi 2«, je predvide‑
na gradnja treh poslovno-skladiščno-stanovanjskih objektov ter
ureditev komunalne, energetske in prometne infrastrukture.«
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
TER POGOJI OBLIKOVANJA
6. člen
Drugi odstavek 4. člena odloka se dopolni z naslednjim
besedilom: »Znotraj ureditvenega območja iz 3. člena tega
odloka veljajo naslednji lokacijski pogoji in usmeritve:
Dovoljena je gradnja treh poslovno-skladiščno-stanovanj‑
skih objektov.
Ker se s sprejetjem spremembe in dopolnitve ZN Trnovlje
Jug ukinja dosedanji rezervat za vrtec, se nadomestna loka‑
cija za vrtec zagotovi na lokaciji Kulturnega doma Zarja, na
zemljiščih s parc. št. 286/51, 286/33 in 286/48, k.o. Trnovlje.
Ob upoštevanju smernic Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št.
73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in dopolnila) je mogoča izvedba
prizidka k obstoječem objektu v katerem naj bo prostora za
štiri oddelke otrok.
Razmestitev predvidenih dejavnosti
V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov je
dopustna gradnja objektov z naslednjo namembnostjo:

Šifre po ravneh klasifikacije

Objekt »A«:
Namembnost posameznih
delov objekta
»A«

1) poslovno

2) skladiščno

3) stanovanjsko

Delež v skupni uporabni
površini objekta

60%

30%

10%

Področje

1 stavbe

1 stavbe

1 stavbe

Oddelek

12 nestanovanjske stavbe

12 nestanovanjske stavbe

11 stanovanjske stavbe

Skupina

123 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

123 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

112 večstanovanjske stavbe

Razred

1230 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

1230 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

1121 dvostanovanjske
stavbe

Podrazred

12304 stavbe za druge
storitvene dejavnosti

12304 stavbe za druge
storitvene dejavnosti

11210 dvostanovanjske
stavbe
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Objekt »B«:

1) poslovno

2) skladiščno

3) stanovanjsko

Delež v skupni uporabni
površini objekta

60%

30%

10%

Področje

1 stavbe

1 stavbe

1 stavbe

Oddelek

12 nestanovanjske stavbe

12 nestanovanjske stavbe

11 stanovanjske stavbe

Skupina

123 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

123 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

112 večstanovanjske stavbe

Razred

1230 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

1230 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

1121 dvostanovanjske
stavbe

Podrazred

12304 stavbe za druge
storitvene dejavnosti

12304 stavbe za druge
storitvene dejavnosti

11210 dvostanovanjske
stavbe

Namembnost posameznih
delov objekta
»C«

1) poslovno

2) skladiščno

3) stanovanjsko

Delež v skupni uporabni
površini objekta

60%

30%

10%

Področje

1 stavbe

1 stavbe

1 stavbe

Oddelek

12 nestanovanjske stavbe

12 nestanovanjske stavbe

11 stanovanjske stavbe

Skupina

123 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

123 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

112 večstanovanjske stavbe

Razred

1230 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

1230 trgovske in druge
stavbe za storitvene
dejavnosti

1121 dvostanovanjske
stavbe

Podrazred

12304 stavbe za druge
storitvene dejavnosti

12304 stavbe za druge
storitvene dejavnosti

11210 dvostanovanjske
stavbe

Šifre po ravneh klasifikacije

Namembnost posameznih
delov objekta
»B«

Šifre po ravneh klasifikacije

Objekt »C«:
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Lega objektov
Objekta »A« in »B« sta umeščena na vzhodni del zemlji‑
šča, z daljšo stranico vzporedna Trnoveljski cesti (ob upošte‑
vanju vseh predpisanih odmikov od roba cestišča).
Manjši objekt »C« je umeščen v SZ kot zemljišča in je z
daljšo stranico vzporeden objektoma »A« in »B«.
Uvoz za stranke, zaposlene in napajanje objekta je ob
skrajnem severnem robu zemljišča. Notranja prometna ureditev
je zasnovana krožno da se razbremeni Trnoveljska cesta.
Izvoz na Trnoveljsko cesto je predviden na sredini vzho‑
dnega roba zemljišča (cca 45,00 m nižje od uvoza).
V primeru realizacije obstoječega zazidalnega načrta »Tr‑
novlje – jug« je odmik objekta »C« tolikšen, da je ob predhodno
ustrezno urejenih pravnih pogojih mogoča izvedba dovoza do
zemljišč 291/1 in 291/5.
Parkirišča so v glavnem umeščena ob zahodnem in se‑
vernem robu zemljišča, ter tik ob uvozu, na severovzhodnem
delu zemljišča.
Urbanistično arhitektonska zasnova
Glede na namembnost objektov, so le-ti večji, vendar
členjeni tako tlorisno kot višinsko.
Objekt »A« se vzpenja z juga proti severu, severno ležeči
objekt »B« pa je zrcalen objektu »A«. Tlorisna členjenost obeh
objektov je prilagojena liniji cestnega telesa. Upoštevani so
vsi odmiki od ceste in omogočajo potencialne širitve lokalne
ceste. Gradbena linija objektov »A« in »B« na zahodni strani
popolnoma spremlja koridor visokonapetostnega daljnovoda.
Sled tega je objekt »C« umaknjen na skrajni severozahodni
vogal zemljišča. Je manjši in nižji, zasnovan je kompaktno, tlo‑
risno je pogojen z odmiki od visokonapetostnega daljnovoda in
parcelne meje, tako da je mogoča izvedba dovoza do zemljišč
291/1 in 291/5 v primeru realizacije obstoječega zazidalnega
načrta »Trnovlje – jug«.
Pogoji oblikovanja objekta s horizontalnimi in vertikalnimi gabariti
– Namembnost: poslovno-skladiščno-stanovanjska; V
skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v narav‑
nem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) stanovanj‑
ske površine v nobenem primeru ne bodo posegale v varovalni
pas obstoječega DV 2x110 kV Slovenske Konjice-Selce širine
30 m (± 15 m od osi DV) v razpetini med stebri SM 196 in SM
197. Stanovanjski prostori morajo biti v delu objektov, ki so
najbolj oddaljeni od koridorja visoko napetostnega voda (objekt
»A« in »B« na vzhodnem delu objekta ob Trnoveljski cesti in
objekt »C« na zahodnem delu).
– Število objektov: 3
– Tlorisne dimenzije:
– Objekt »A«:
9,00 m x 14,00 m
9,00 m x 17,00 m
9,00 m x 20,00 m
9,00 m x 23,00 m
cca. 667 m² bruto tlorisne površine
– Objekt »B«:
9,00 m x 23,00 m
9,00 m x 20,00 m
9,00 m x 17,00 m
9,00 m x 14,00 m
cca 667 m² bruto tlorisne površine
– Objekt »C«:
28,01 m x 15,35 m; diagonala 30,50 m
cca 306 m² bruto tlorisne površine
– Višine:
objekt A
relativna višina
teren
– 0,15
pritličje
± 0,00
sleme 1
+ 6,75
sleme 2
+ 7,86
sleme 3
+ 8,98
sleme 4
+10,00
objekt B
relativna višina
teren
– 0,15
pritličje
± 0,00
sleme 1
+ 10,00
sleme 2
+ 8,98
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objekt C
teren
pritličje
sleme
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+ 7,86
+ 6,75
relativna višina
– 0,15
±0,00
+ 10,00

– Etažnost: enoprostorni objekti z možnostjo medetaž;
pritličje + izzidana podstreha
– Vhodi: objekt »A«: na zahodni strani objekta
objekt »B«: na zahodni in severni strani objekta
objekt »C«: na vzhodni strani objekta
– Način gradnje: predvidoma klasična gradnja ali monta‑
žna iz prefabriciranih elementov
– Fasade: oblikovane sodobno vendar v skladu z okolno
pozidavo; barve fasad se morajo v barvi in teksturi skladati z
okolno pozidavo; pri oblikovanju zahodne fasade je potrebno s
primernimi arhitekturnimi elementi vizualno razbiti monotonijo
dolge fasade
– Barve fasad: barve pročelij določi projektant PGD, ki
barve izbere pazljivo, z veliko mero obzira do homogenega
izgleda naselja; barvni sestavi, ki niso dovoljeni so: komple‑
metarni, delno komplemetarni, neskladni, primarni, sekundarni
in triadni barvni sestav; zaželjeni sestavi so: nevtralni sestav,
monokromatičen ali pa analogni barvni sestav; barve in izgled
pročelij objektov obvezno določiti v projektu za pridobitev grad‑
benega dovoljenja
– Strehe: vse strešine v kompleksu bodo imele nagib 15°,
izbrana kritina bo v barvi in teksturi skladna z okolno pozidavo,
tako bo zagotovljena vizualna homogenost naselja;
– Parkirišča: 7 parkirišč za obiskovalce; 40 parkirišč za
zaposlene.
Za zadostitve energetskih potreb iz obnovljivih virov ener‑
gije je dovoljeno v ravnini strehe oziroma s fasadnimi elementi,
ki ne spreminjajo višine in naklona objekta, nameščati fotovol‑
taične panele.
Pogoji za ozelenitev in ureditev okolja
Ob robu celotnega območja obdelave je obvezna bogata
zasaditev. Glede na specifičnost lokacije je potrebno določiti iz‑
bor primerne zasaditve. Funkcija zasaditve je omilitev vizualnih
vplivov, hrupa in prašenja.
Pri oblikovanju zasaditve je potrebno upoštevati ohranja‑
nje preglednosti in vidljivosti cestnega telesa.
Umestitev objekta »C« omogoča primerno zasaditev na S
in Z robu območja obdelave. Na meji z zemljišči 291/5 in 291/1
ter 291/4, vse k.o. Trnovlje, zasaditev naj ne bo previsoka, v
izogib prekomerni osenčenosti naštetih zemljišč.
Manipulativne površine bodo deloma asfaltirane in de‑
loma tlakovane, zaradi predvidenega ponikovanja meteornih
vod. Potrebna je namestitev zadrževalnikov meteornih vod
zadostne kapacitete, ki bodo ob objektih, zunaj manipulativnih
in povoznih površin.
Celotno območje obdelave je dovoljeno ograditi z žičnato
ograjo z vraščeno živico, ki ne bo višja od 1,8 m, v skladu z
Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS,
št. 37/08).
Obvezna je izdelava načrta zunanje ureditve v fazi pri‑
prave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in
projekta za izvedbo (PZI) zunanje ureditve v fazi gradnje.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA TER REŠITVE
IN UKREPI VARSTVA OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
7. člen
Na koncu 5. člena se doda besedilo, ki glasi:
»Znotraj ureditvenega območja iz 3. člena tega odloka
veljajo naslednji lokacijski pogoji in usmeritve:
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Predvideni objekti se morajo priključiti na načrtovano jav‑
no gospodarsko infrastrukturo.
Promet:
Potrebno je izvesti priključek na lokalno cesto LC 034090
(Trnoveljska cesta + Cesta na Ljubečno) v skladu z veljavno
prometno zakonodajo ter občinskimi odloki. V primeru izvedbe
dveh priključkov ima severni priključek funkcijo uvoza, južni
priključek pa le funkcijo izvoza iz predmetnega območja ozi‑
roma obratno.
Priključek mora biti dimenzioniran s prometno tehničnimi
elementi, ki ustrezajo vrsti in količini predvidenega prometa.
Zaradi predvidene rekonstrukcije in širitve LC 03409 mora
biti zagotovljen odmik najbližjega dela grajenega dela v mini‑
malni širini 4,00 m od obstoječega skrajnega roba lokalne ceste
LC 034090 (Trnoveljska cesta + Cesta na Ljubečno).
Potrebno je zagotoviti zadosten odmik objektov od sever‑
ne parcelne meje, zaradi realizacije obstoječega zazidalnega
načrta »Trnovlje – jug«, ki tod predvideva dovoz do zemljišč
291/1 in 291/5 s predhodno urejenimi pravnimi akti.
Energetska infrastruktura
Elektro omrežje:
Objekti se bodo z električno energijo oskrbovali na NN
zbiralkah v TP Trnoveljska cesta, za kar je potrebno izdelati
strokovne podlage (idejno zasnovo) za priključitev objektov.
Pri gradnji morajo biti upoštevana določila 105. člena Pra‑
vilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroener‑
getskih vodov z nazivno napetostjo od 1kV do 400 kV (Uradni list
SFRJ, št. 65/8) v povezavi z 11. členom Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05).
Predvidena lokacija objektov delno posega v elektroe‑
nergetski koridor obstoječega DV 2 x 110 kV Slovenske Konji‑
ce–Selce I, II; razpetina med stebroma SM 196 in SM 197. Na
predmetnih parcelah, ki posegajo v elektroenergetski koridor
obstoječega DV 2 x 110 kV širine 30,00 m (± 15,00 m) se s
stališča določil veljavne Uredbe o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96)
lahko odvijajo dejavnosti za katere je predvidena raba prostora
skladna z določili 3. člena uredbe in je uvrščena v II. območje
na katerem velja II. stopnja varstva pred sevanjem Pri gradnji
morajo prav tako biti upoštevana določila Pravilnika o varstvu
pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št.
29/92) Investitor predmetne gradnje je v fazi priprave PGD do‑
kumentacije, dolžan skleniti pogodbo o služnosti z izvajalcem
prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov za primer obra‑
tovanja, vzdrževanja oziroma rekonstrukcije in novogradnje po
trasi predvidenega DV.
Investitor si je v fazi priprave projekta za pridobitev grad‑
benega dovoljenja dolžan pridobiti soglasje za priključitev (ozi‑
roma projektne pogoje) ter soglasje k projektnim rešitvam, za
kar mora na vpogled priložiti PGD dokumentacijo in pogodbo
o ustanovitvi služnosti.
Plinovodno omrežje:
Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega
plina v Mestni občini Celje (SODO) ima na območju predvide‑
nih sprememb prostorskega akta zgrajeno plinovodno omrežje
in priključne plinovode.
Obstoječi nizkotlačni plinovod, dimenzije PE225 in obra‑
tovalnega nadtlaka 100 mbar, poteka ob vzhodnem robu Trno‑
veljske ceste. Sekundarni plinovod se lahko cevno naveže na
obstoječega PE225.
V postopku izdelave projektne dokumentacije je potreb‑
no, v sodelovanju s sistemskim operaterjem distribucijskega
omrežja, predvideti energetski konzum za objekt in razpoložlji‑
vo kapaciteto obstoječega plinovodnega omrežja.
Investitor si je v fazi priprave projekta za pridobitev grad‑
benega dovoljenja dolžan pridobiti soglasje za priključitev (ozi‑
roma projektne pogoje).
Oskrba s pitno vodo ter odvajanje meteorne in fekalne
kanalizacije
Varovalni pas vodovoda in kanalizacije:
Predvidena gradnja se nahaja manj kot 3,00 m od osi
javnega kanala.
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Za prestavitev javne kanalizacije je potrebno v fazi PGD
izdelati projekt prestavitve javnega kanala in si od upravljavca
javne kanalizacije pridobiti soglasje k projektnim rešitvam za
ta projekt PGD.
Po zaključku zunanje ureditve se mora javni kanal nahaja‑
ti najmanj 1,00 m in največ 2,50 m pod novo koto terena.
Pri projektiranju in gradnji infrastrukturnih vodov je po‑
trebno upoštevati odmike le-teh od osi javnega vodovoda in
zunanje stene javnega kanala, ki znašajo:
Odmik pri približevanju 1,00 m
Odmik pri križanju 0,50 m.
Investitor si je v fazi priprave projekta za pridobitev grad‑
benega dovoljenja dolžan pridobiti soglasje za priključitev (ozi‑
roma projektne pogoje).
Vodovod:
Objekti morajo biti v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 92/06), priključeni na javni
vodovod.
Za oskrbo z vodo je potrebno predvideti krožni oziroma
zankasti sistem vodovoda, ki bo navezan na obstoječi javni
vodovod LŽ ø 200 mm. Za predvideni vodovod je potrebno v
fazi priprave PGD dokumentacije izdelati načrt vodovoda in si
zanj pridobiti soglasje upravljavca vodovoda.
Tlačna črta v vodovodnem omrežju se na območju obrav‑
navanega zazidalnega načrta v normalnih razmerah, giblje med
290 m in 275 m nadmorske višine.
Investitor si je v fazi priprave projekta za pridobitev grad‑
benega dovoljenja dolžan pridobiti soglasje za priključitev (ozi‑
roma projektne pogoje).
Odvajanje sanitarnih in meteornih vod:
Komunalne odpadne vode bodo speljane v javno kana‑
lizacijo preko revizijskega jaška št. 20, ki je prestavljen zaradi
ukinitve dela obstoječega javnega kanala južneje od obstoje‑
čega. Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem
terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki
bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta.
Meteorne vode se odvajajo v zadrževalnike padavinskih
voda, preliv pa je speljan v meteorno kanalizacijo (kartografski
del elaborata, list 5).
Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti
speljane v javno kanalizacijo preko črpališča. Meteorne vode
bodo priključene na predvideno kanalizacijo preko zadrževal‑
nikov meteornih voda, v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list
RS, št. 67/02). Natančni izračuni bodo predmet PGD dokumen‑
tacije, ko bodo znane točne površine – razlike med utrjenimi in
sedaj travnatimi površinami in s tem spremembe koeficientov
odtoka (strehe, asfaltne površine, tlakovane površine). Razvod
obstoječe in predvidene kanalizacije je razviden iz grafičnih
načrtov. Pri izvedbi vseh del za kanalizacijo na obravnavanem
področju bo potrebno upoštevati pogoje soglasodajalcev in vse
veljavne predpise ter standarde.
Revizijski jaški morajo biti iz prefabriciranih AB cevi pre‑
mera 1000 mm z nastavki z gumijastim tesnilom. Dimenzi‑
je 800 mm so lahko le jaški globine manj kot 1,00 m.
Revizijski jaški morajo biti opremljeni s prezračevalnimi
pokrovi.
Telekomunikacije:
Pri vseh posegih v prostor bo upoštevano obstoječe TK
omrežje.
Za pridobitev soglasja je v fazi priprave PGD dokumenta‑
cije potrebno izdelati in predložiti projekt priključitve posame‑
znih objektov na javno TK omrežje in projekt zaščite oziroma
prestavitve obstoječega TK omrežja, ki mora biti usklajen s
projektom ostalih komunalnih vodov.
Obstoječe TK omrežje je potrebno glede na pozidavo
oziroma komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti na
osnovi projektne rešitve.
Ravnanje z odpadki
Za vsak objekt mora biti zagotovljeno zbirno mesto za
odpadke; to je urejen prostor v, ali pa ob objektu, kamor se
postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odje‑
mno mesto, kjer izvajalec javne službe prevzame odpadke.
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Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način
odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odva‑
žanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki.
Zbirno mesto mora ustrezati splošnim zahtevam izvajalca
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Gospodarjenje z vodami
Območje predmetnih sprememb in dopolnitev zazidalne‑
ga načrta »Trnovlje jug (Hermi 2)« se nahaja znotraj naselja Tr‑
novlje ob Trnoveljski cesti in je cca 200 m oddaljeno od levega
brega reke Hudinje. Z načrtovanimi ureditvami ni načrtovanega
posega v vodno ali priobalno zemljišče vodotoka Hudinja.
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v
ujmah 1990 in 1998 ni bilo poplavljeno.
Obravnavano območje ne leži v varstvenem pasu vodnih
virov ali v erozijskem območju.
Odpadne fekalne vode se mora v skladu s Pravilnikom o
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) in Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) odvajati
v javno kanalizacijo.
Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površin‑
ske vode je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa
Zakon o vodah in predpisi na področju varstva okolja (64. člen
Zakona o vodah, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Odvajanje in
čiščenje odpadnih vod je potrebno urediti v skladu s »Pravilni‑
kom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode« (Uradni list RS, št. 105/02) ter Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05). Odvajanje padavinskih voda z ure‑
ditvenih območij je potrebno predvideti v skladu z 92. členom
Zakona o vodah in tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan
odtok padavinskih voda z urbanih površin. Predvideni so zadr‑
ževalniki padavinskih voda (lokacija in zmogljivost podrobneje
prikazani v kartografksem delu elaborata, list 5).
Varstvo okolja
Hrup:
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) na obravnavanem območju
velja III. stopnja varstva pred hrupom, kjer so določene mejne
dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA.
Z ustreznimi ukrepi mora biti zagotovljeno, da hrup izven
objektov ne bo presegal zakonsko opredeljenih ravni hrupa.
Zrak:
Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka je
kot energetski vir predviden plin.
Energetsko napajanje objektov pa je možno tudi z izkori‑
ščanjem obnovljivih virov energije.
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarna varnost
– Pri projektiranju je potrebno upoštevati ustrezne pro‑
storske, gradbene in tehnične ukrepe. Z ustrezno razmestitvijo
objektov in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno
ločitev objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja
ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja.
Urejene so prometne in delovne površine za intervencijska vo‑
zila. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih
hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom o tehničnih norma‑
tivih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS,
št. 30/91). V vodovodnem omrežju je potrebno zagotoviti pretok
najmanj 10 litrov vode v sekundi (dobra projektantska praksa
priporoča za notranje hidrante pretok 2,5 l/sek pri minimalno
2,5 barov pritiska in 5,00 l/sek pri minimalnem tlaku 2,5 barov
za zunanje hidrante). Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno
upoštevati Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93, spremembe Uradni list RS, št. 87/01, 110/02 – ZGO-1,
105/06, 3/07 – UPB1) ter Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07). Obravnavano
območje spada v območje 7. stopnje potresne ogroženosti,
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temu primerno pa je potrebno prilagoditi način gradnje (upošte‑
vati projektni pospešek tal 0,150 g). V skladu z Uredbo o gradi‑
tvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) gradnja
zaklonišča na ureditvenem območju ni potrebna, potrebna pa
je ojačitev prve plošče. Požarna ogroženost naravnega okolja
na obravnavanem območju redko kdaj presega srednjo, 3. sto‑
pnjo. Upoštevati je potrebno tudi nevarnost in možnost razlitja
nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja je za objekte, ki po Pravilniku o požarni
varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in
14/07) spadajo med objekte za katere je to potrebno, izdelati
študijo požarne varnosti in si pridobiti požarno soglasje k pro‑
jektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
VI. FAZNOST GRADNJE IN TOLERANCE

glasi:

8. člen
Na koncu 7. člena odloka se doda novo besedilo, ki

Prostorsko ureditveni pogoji omogočajo etapno izvajanje
gradnje. Faze se lahko v okvirih maksimalne gradbene linije,
izvajajo v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investi‑
torjev. Najprej je načrtovana gradnja objekta »A«, potem »B«
in na koncu še objekta »C«. Doker se ne zgradi objekt »B« je
lahko na tem delu zemljišča zgrajeno parkirišče. Sočasno z
začetkom prve faze realizacije zazidalnega načrta je obvezna
komunalna ureditev zemljišča.
Za potrebe gradnje je obvezno izdelati projekte za izved‑
bo (PZI).
VII. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH
REŠITEV
9. člen
Kot toleranca so dovoljene spremembe ±5% višinskih ga‑
baritov pod pogojem, da spremembe ne bodo ovirale izvajanja
in realizacije zazidalnega načrta in da bodo v skladu z zakoni,
predpisi, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje
okolja.
Dovoljene so ±5% tolerance pri tlorisnih dimenzijah objek‑
tov, ob upoštevanju 4.00 m odmikov od parcelnih mej (brez
soglasja mejašev) in ustreznih odmikov od cest ter komunalnih
in energetskih vodov.
VIII. NADZOR
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši Ministrstvo za
okolje in prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
IX. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00023/2008
Celje, dne 13. julija 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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Odlok o razglasitvi domačije Goričice 7 (EŠD
9364) za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 11., 12., 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (ZVKD-1) (Uradni list RS, št. 16/08) in 18. člena
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) ter na pre‑
dlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Območne enote
Ljubljana je Občinski svet Občine Cerknica na 19. redni seji
dne 8. 7. 2010 sprejel

ODLOK
o razglasitvi domačije Goričice 7 (EŠD 9364)
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo etnološke, kulturne in arhi‑
tekturne vrednote ter se zagotovi nadaljnji obstoj, se za kul‑
turni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega in
arhitekturnega spomenika razglasi enoto kulturne dediščine:
Domačija Goričice 7 (EŠD 9364).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
Kmečka domačija pr Ulečh, ki jo sestavljata stanovanjska
hiša s kaščo in hlev s skednjem stoji v osrednjem delu majhne‑
ga zaselka Goričice na jugovzhodnem robu Cerkniškega polja.
Stanovanjska hiša s kaščo naj bi bila zgrajena leta 1770 in nato
1830 preurejena. Dobro ohranjena domačija predstavlja značil‑
no ljudsko arhitekturo notranjske regije, v kateri se svojevrstno
prepletajo alpski in primorski vplivi.
3. člen
Spomenik obsega del parcele *8, k.o. Lipsenj.
Vplivno območje spomenika obsega del parcele *8, k.o.
Lipsenj in parcele št.*7, 179 in 1570/2, k.o. Lipsenj.
Meje spomenika in vplivnega območja so vrisane na digi‑
talni katastrski načrt v merilu 1:2880 in na temeljni topografski
načrt v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne de‑
diščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju:
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
Zahteve glede varovanja spomenika, to je njegovega
rednega vzdrževanja, obnove in uporabe:
Za trajno ohranitev vrednosti kulturnega spomenika so
bistvenega pomena redna vzdrževalna dela, ki pomenijo iz‑
vedbo popravil in del na zunanjosti ali notranjosti objektov,
kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava podov,
kritine, zamenjava stavbnega pohištva: vsi postopki se nače‑
loma izvedejo z enakimi gradivi (kamen, les, opeka), postopki
in oblikami.
Mogoči so obnovitveni posegi v obsegu investicijskih
vzdrževalnih del, ki pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, in‑
štalacijskih in obrtniških del, s katerimi se ne posega v kon‑
strukcijo objektov in tudi ne spreminja njegove celovitosti ter
značaja stavbnega sestava, gradiv, predvsem glede stavbne
zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, kakor
tudi ne v neposredno okolico spomenika.
Za njihovo izvedbo mora lastnik/investitor pridobiti kultur‑
novarstvene pogoje in soglasje na podlagi ZVKD-1 (28. člen–
30. člen).
Uporaba naj bo uresničena z bivalno namembnostjo.
Vplivno območje: Redno vzdrževanje zelenih površin in
kmetijskih zemljišč.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Zahteve glede posegov:
Možni so posegi:
– Zamenjava strešne kritine na vseh objektih na podlagi
izdanih kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
– Obnova fasad stanovanjske hiše s prezentirano fasadno
poslikavo.
Vplivno območje:
Možni posegi:
– Postavitev objektov trajnega ali začasnega značaja je
možna le na podlagi pridobljenih kulturnovarstvenih pogojev
in soglasja.
6. člen
Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
za primer oboroženega spopada:
– priprava ocene protipotresne in poplavne ogroženosti,
– izdelava arhitekturnih izmer stavb.
7. člen
Omejitve pravnega prometa:
Občina ima predkupno pravico na spomeniku lokalnega
pomena in na nepremičnini v vplivnem območju nepremičnega
spomenika lokalnega pomena.
Lastnik kulturnega spomenika mora o nameravani prodaji
in o pogojih prodaje pisno obvestiti predkupnega upravičenca.
Pristojni organ pokrajine ali občine v 30 dneh sporoči lastniku,
ali bo občina izkoristila predkupno pravico.
8. člen
Zahteve glede raziskovanja, proučevanja in dokumenti‑
ranja:
Lastnik oziroma posestnik spomenika mora pooblaščeni
osebi ZVKDS dopustiti dokumentiranje in raziskovanje spo‑
menika.
Lastnik oziroma posestnik ima pravico do odškodnine za
škodo, povzročeno z navedenimi aktivnostmi.
9. člen
Zahteve glede dostopnost spomenika za javnost, zlasti
časovne okvire:
Spomenik mora biti v sorazmerju z zmožnostmi lastnika
dostopen javnosti na podlagi predhodne najave.
Z namenom izboljšanja dostopa javnosti naj spomenik
označi, kadar to ni v nasprotju s koristmi varstva in drugimi jav‑
nimi koristmi. Označevanje se opravi tudi kot oblika varstva za
primer oboroženih spopadov na podlagi mednarodnih pogodb,
katerih podpisnica je Republika Slovenija.
10. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ na parcelah iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v
zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturne‑
ga spomenika, na parcelah iz drugega odstavka 3. člena tega
odloka pa status vplivnega območja.
11. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1. Nadzor nad izvajanjem tega
odloka opravlja inšpektorat pristojen za kulturo.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62230-2/2010
Cerknica, dne 12. julija 2010
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3367.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Cerknica

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtova‑
nju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 8. člena Statuta Obči‑
ne Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine
Cerknica na 19. redni seji dne 8. 7. 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb‑
nih zemljišč za območje celotne Občine Cerknica (v nadaljeva‑
nju: program opremljanja).
(2) Program opremljanja vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) Program opremljanja je izdelalo podjetje IPSUM, okolj‑
ske investicije, d.o.o., Domžale, št. 188/10, marec 2010.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč je izdelan za
vsa območja stavbnih zemljišč, ki so določena v Odloku o pro‑
storskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine
Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04).
(2) Ne glede na določilo prve alineje tega odloka, se za
območja, ki se jih ureja z ločenim izvedbenim prostorskim
aktom, izdela in sprejme ločen program opremljanja stavbnih
zemljišč v skladu z določili veljavnega prostorskega zakona.
Program opremljanja stavbnih zemljišč se izdela za javno ko‑
munalno opremo, ki se jo bo uredilo na območju urejanja z iz‑
vedbenim prostorskim aktom. Stroške za nadomestilo uporabe
obstoječe komunalne opreme na območju občine se obračuna
po tem odloku.
(3) Površine stavbnih zemljišč oziroma površine parcel
objektov in neto tlorisne površine objektov po naseljih Občine
Cerknica, so podane v prilogi 1 tega odloka.
(4) Obračunska območja so določena ločeno za posame‑
zne vrste komunalne opreme, ki je oziroma bo urejena na ob‑
močjih stavbnih zemljišč. Obračunska območja so po naseljih
podana v prilogi 2 tega odloka.
III. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA
OPREMA
3. člen
(komunalna oprema)
(1) Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc
Občine Cerknica ter evidenc izvajalcev javnih služb na območju
občine. Investicije v komunalno opremo so določene v Načrtu
razvojnih programov. V obračunske stroške investicij se lahko
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zajame načrtovane investicije za tekoče in naslednje leto.
V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb: ceste, vodovod,
kanalizacija odpadnih komunalnih in padavinskih vod, čistilne
naprave in ravnanje z odpadki.
(2) Cestno omrežje, vodovodno omrežje in kanalizacijsko
omrežje se obravnava kot primarno in sekundarno omrežje.
Čistilne naprave odpadnih komunalnih vod so v celoti zajete v
primarnem delu. Vodovodni objekti, kot so vodohrani in zajetja,
so v celoti zajeti v primarnem delu, črpališča pa v sorazmernem
delu glede na sekundarni in primarni del vodovodnega omrežja.
Eko-otoki so v celoti zajeti v primarnem delu.
(3) Dolžine, površine in kapacitete obstoječe komunalne
opreme so opredeljeni v Programu opremljanja stavbnih ze‑
mljišč in so povzeti v prilogi 3 tega odloka. Program opremljanja
stavbnih zemljišč je na vpogled dosegljiv na sedežu Občine
Cerknica.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost komunalne opreme)
Obračunski stroški po vrstah komunalne opreme so do‑
ločeni glede na obseg komunalne opreme. Obračunski stroški
so razdeljeni na skupno vrednost primarnega in sekundarnega
omrežja ter na vrednost primarnega omrežja. Obračunski stro‑
ški so po vrstah komunalne opreme in glede na primarni ter
sekundarni del prikazani v prilogi 3.
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma
na neto tlorisno površino objektov)
(1) Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se
uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem,
sta kvadratni meter parcele objekta in kvadratni meter neto
tlorisne površine objekta na obračunskem območju.
(3) Cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta
(Cp) so za naselja podane v prilogi 4 tega odloka. V tabeli 1 so
prikazane cene za skupno primarno in sekundarno omrežje ter
v tabeli 2 za primarno omrežje.
(4) Cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne po‑
vršine objekta (Ct) so za naselja podane v prilogi 5 tega odloka.
V tabeli 1 so prikazane cene za skupno primarno in sekundarno
omrežje ter v tabeli 2 za primarno omrežje.
V. IZRAČUN IN PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
6. člen
(Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju občine;
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo na ob‑
močju občine, pri čemer se poveča neto tlorisna površina
objekta;
– za vsako spremembo namembnosti objekta;
– kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljša‑
nja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dol‑
žnosti vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja
z novo komunalno opremo oziroma se obstoječa komunalna
oprema izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to
komunalno opremo.
(2) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje ozi‑
roma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine
obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni
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novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto
tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komu‑
nalni prispevek.
7. člen
(površina parcele objekta in neto tlorisna površina objektov)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
stroške opremljanja s komunalno opremo na območju, kjer leži
objekt, glede na dva kriterija:
– površino parcele objekta zavezanca (Ap) in
– neto tlorisno površino stavbe (At).
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina parcele
objekta se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja
gradbeno dovoljenje, določi na podlagi načrta arhitekture ali na‑
črta gradbenih konstrukcije v sklopu projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz navedene dokumen‑
tacije mora izhajati, da je bila neto tlorisna površina objekta
določena v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne po‑
vršine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini in eta‑
žnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS. V
primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe
mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe
z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
8. člen
(Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
so:

Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

– razmerje med merilom gradbene parcele objekta (Dp) in
merilom neto tlorisne površine objekta (Dt) pri izračunu komu‑
nalnega prispevka je 0,4:0,6.
– faktor dejavnosti (Kdejavnost) se za posamezne vrste
objektov določi glede na dejavnost v objektu. Določi se pov‑
prečni faktor utežen glede na neto tlorisno površino dejavnosti
v objektu. Faktorji dejavnosti po klasifikaciji objektov so podani
v prilogi 6 tega odloka.
9. člen
(Izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna:
KP = (Dp * Cp * Aparcela + Dt * Ct * Atlorisna* Kdejavnost) * i
pri čemer je:
KP
Aparcela
Atlorisna
i
Cp
Ct
Dp
Dt
Kdejavnost

– komunalni prispevek
– površina parcele objekta (m2)
– neto tlorisna površina objekta (m2)
– letni povprečni indeks podražitev, ki jih obja‑
vlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM
za področje nizkih gradenj
– cena opremljanja glede na površino parcele
objekta (€/m2) (faktorji so po naseljih določeni
s 5. členom)
– cena opremljanja glede na neto tlorisno
površino stavbe (€/m2) (faktorji so po naseljih
določeni s 5. členom)
– delež površine parcele pri izračunu (faktor je
določen z 8. členom)
– delež neto tlorisne površine pri izračunu
(faktor je določen z 8. členom)
– faktor dejavnosti se določi za posamezne
vrste objektov glede na dejavnost v skladu s
členom 8 tega odloka.

(2) Za parcele objektov, ki so komunalno opremljene se
komunalni prispevek izračuna ob upoštevanju prve alineje
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tega člena in cen na enoto mere tabele 1 iz priloge 4 in 5.
Upošteva se cene na enoto mere za primarno in sekundarno
omrežje.
(3) Za parcele objektov, ki so na območjih izvedbenih pro‑
storskih aktov (OPPN, OLN, ZN, UN) ali drugih zaključenih ob‑
močij na katerih še ni urejene komunalne opreme in jo bo uredil
zavezanec iz 6. člena tega odloka, po pogodbi o opremljanju,
se komunalni prispevek nadomestila uporabe obstoječe komu‑
nalne opreme, izračuna ob upoštevanju prve alineje tega člena
in cen na enoto mere tabele 2 iz priloge 4 in 5. Upošteva se
cene na enoto mere za primarno omrežje.
(4) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti
na določeno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek
za to vrsto komunalne opreme ne obračuna. Za ceste se komu‑
nalni prispevek vedno obračuna.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, do‑
zidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni
le neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega
prispevka uporabi formula:
KP = Dt * Ct * (Atlorisna2 – Atlorisna1) * Kdejavnost * i
pri čemer je:
Atlorisna2
Atlorisna1

– neto tlorisna površina objekta po rekonstruk‑
ciji
– neto tlorisna površina objekta pred rekon‑
strukcijo

Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo in po
rekonstrukciji mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim
odstavkom 7. člena tega odloka. Če se površina stavbnega
zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva
pri obračunu prispevka.
(6) Na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi
prostorskimi načrti in za katera se izdela ločene programe
opremljanja stavbnih zemljišč, občina na podlagi tega odloka
zaračunava le stroške obstoječe komunalne opreme.
10. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega
prispevka)
Cene v tem odloku so določene na dan 1. 3. 2010. Valori‑
zacija na dan izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka
se izvede z Indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev – indeks za ostalo nizko gradnjo, ki ga mesečno iz‑
daja GZS Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega
materiala.
11. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno
opremo, na katero se lahko investitorji že priključujejo. Program
opremljanja lahko obravnava tudi načrtovano komunalno opre‑
mo, katere realizacija bo potekala s terminskim načrtom Načrta
razvojnih programov v tekočem in sledečem letu.
(2) Za novo komunalno opremo, ki ni vključena v ta odlok,
se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem
komunalne opreme ali se ustrezno spremeni ta odlok.
VI. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo‑
darske javne infrastrukture.
(2) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega pri‑
spevka predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gra‑
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dnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raz‑
iskovalno delo ter zdravstveno in socialno varstvo po predpisih
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Občinski svet na pobudo občinske uprave lahko pred‑
piše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka
tudi za gradnjo objektov, katerih je sama investitorica.

14. člen
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju
priključek na komunalno opremo v skladu s tehničnimi reši‑
tvami upravljavca posamezne javne komunalne opreme, ne
zajema pa stroškov izvedbe priključkov na posamezno vrsto
komunalne opreme.

VII. POSTOPEK ODMERE

VIII. POGODBA O OPREMLJANJU

13. člen
(1) Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na
zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne
na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi
priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
kot je določeno z drugo alinejo 7. člena tega odloka.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka zač‑
ne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote
prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega
dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kot je določeno
z drugo alinejo 7. člena tega odloka.
(4) Za zavezance v primeru iz tretje alineje 7. člena tega
odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede
občinska uprava po uradni dolžnosti. Če lastnik zemljišča, ki se
komunalno opremlja, dokaže, da je za to komunalno opremo
že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu
komunalnega prispevka.
(5) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku v skladu z določili iz odločbe.
(6) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred
izdajo gradbenega dovoljenja v 15 dneh po pravnomočnosti
odmerne odločbe. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, je
zavezanec dolžan plačati zakonite zamudne obresti, stroške
izterjave in druge stroške, ki nastanejo v postopku prisilne izter‑
jave. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni
organ po plačilu celotnega odmerjenega prispevka, vključno z
morebitnimi zamudnimi obrestmi in stroški.
(7) Priključitev na komunalno opremo po občinskem od‑
loku o gospodarski javni infrastrukturi izvede občinsko komu‑
nalno podjetje po predhodno pridobljenem potrdilu o plačanem
komunalnem prispevku, ki ga predloži zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka po tem odloku.
(8) Na zahtevo zavezanca o obročnem odplačevanju ko‑
munalnega prispevka občina lahko z odmerno odločbo določi
obročno odplačevanje komunalnega prispevka vendar ne več
kot v 12 obrokih.

15. člen
(1) Gradnjo nove komunalne opreme po tem odloku lahko
Občina Cerknica zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
(2) Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v
skladu s programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane
komunalne opreme in pridobi potrebna zemljišča ter to prenese
na Občino Cerknica.
(3) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju se določi na
podlagi veljavnega zakona o prostorskem načrtovanju.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(dokument Program opremljanja)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami
je na vpogled na spletni strani Občine Cerknica in na sedežu
Občine Cerknica.
17. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
18. člen
(prenehanje odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 2004 (Ura‑
dni list RS, št. 32/04).
Št. 7-10/2010
Cerknica, dne 8. julija 2010
Župan
Občina Cerknica
Miroslav Levar l.r.
Priloge
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Priloga (1): Površine stavbnih zemljišč in neto tlorisne površine objektov za posamezna območja v
občini
Stavbna
Stavbna
Neto tlorisna
zemljišča s PIAa zemljišča brez površina objektov
Zap.
(površina parcel PIA (površina
- obstoječi in
Naselja
št.
objektov)
parcel objektov) predvideni objekti
[m2]
[m2]
[m2]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

11.201
21.568
670.908
128.122
98.749
119.719
35.499
43.273
2.654.509
30.496
71.043
314.281
146.515
50.258
19.657
175.532
56.184
147.119
464.083
14.051
71.071

11.201
21.568
670.908
128.122
98.749
119.719
35.499
43.273
1.557.758
30.496
71.043
314.281
146.515
50.258
19.657
175.532
56.184
147.119
348.076
14.051
71.071

1.905
5.107
131.553
19.843
12.562
13.632
8.911
8.951
385.633
4.678
11.387
39.992
29.428
9.271
5.586
20.965
11.214
6.224
53.790
3.801
15.112

22 IVANJE SELO

240.046

240.046

30.587

23
24
25
26
27
28
29
30

17.876
15.980
13.015
65.157
17.217
97.238
20.671
16.645

17.876
15.980
13.015
65.157
17.217
97.238
20.671
16.645

2.360
2.790
1.646
10.035
4.341
44.944
5.204
1.875

29.996

29.996

6.120

21.321
184.727
26.587
248.196
7.747
81.640
38.993
35.551
14.725
24.735
413.080
41.761

21.321
184.727
26.587
248.196
7.747
81.640
38.993
35.551
14.725
24.735
413.080
41.761

2.935
18.994
3.888
59.569
4.514
13.215
13.437
7.083
2.433
6.358
73.052
7.100

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

BEČ
BEČAJE
BEGUNJE PRI CERKNICI
BEZULJAK
BLOČICE
BLOŠKA POLICA
BREZJE
CAJNARJE
CERKNICA
ČOHOVO
DOBEC
DOLENJA VAS
DOLENJE JEZERO
DOLENJE OTAVE
GORA
GORENJE JEZERO
GORENJE OTAVE
GORIČICE
GRAHOVO
HRIBLJANE
HRUŠKARJE
JERŠIČE
KOROŠČE
KOŠČAKE
KOŽLJEK
KRANJČE
KREMENCA
KRUŠČE
KRŽIŠČE
LAZE
PRI
JEZERU
LEŠNJAKE
LIPSENJ
MAHNETI
MARTINJAK
MILAVA
OSREDEK
OTOK
OTONICA
PIKOVNIK
PIRMANE
PODSKRAJNIK
PODSLIVNICA

GORENJEM

6

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
Naselja
št.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

PONIKVE
RAKEK
RAKOV ŠKOCJAN
RAVNE
REPARJE
RUDOLFOVO
SELŠČEK
SLIVICE
SLUGOVO
STRAŽIŠČE
SVETI VID
ŠČURKOVO
ŠTRUKLJEVA VAS
TAVŽLJE
TOPOL PRI BEGUNJAH
UNEC
ZAHRIB
ZALA
ZELŠE
ZIBOVNIK
ŽEROVNICA
ŽUPENO
SKUPAJ
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Stavbna
Stavbna
Neto tlorisna
zemljišča s PIAa zemljišča brez površina objektov
(površina parcel PIA (površina
- obstoječi in
objektov)
parcel objektov) predvideni objekti
[m2]
[m2]
[m2]
30.789
30.789
7.373
1.611.107
1.257.980
264.667
54.611
54.611
16.565
55.625
55.625
9.206
28.084
28.084
6.455
25.880
25.880
7.809
102.811
102.811
18.145
118.773
118.773
24.753
23.083
23.083
7.659
27.389
27.389
3.526
96.126
96.126
19.387
4.539
4.539
0
43.362
43.362
8.105
21.300
21.300
2.378
78.897
78.897
9.763
466.138
466.138
70.966
11.488
11.488
2.125
15.507
15.507
2.500
350.953
229.790
14.045
668
668
316
181.389
181.389
29.008
20.983
20.983
4.285
10.386.245

8.699.197

OPOMBA:
a
PIA – Prostorsko izvedbeni akti, kot so podrobni prostorski načrti, ipd.
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Priloga (2): Obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme
Vrsta infrastruktura
Obračunsko območje

Ceste s cestno
razsvetljavo

CESTE:
Sorazmerno s površino vseh aglomeracij oz. naselij na območju celotne občine.
Obračunsko območje tvorijo vsa naselja oz. njihova stavbna zemljišča oz. parcele
objektov vseh naselij občine. Ta naselja so: Beč, Bečaje, Begunje pri Cerknici,
Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Brezje, Cajnarje, Cerknica, Čohovo, Dobec,
Dolenja vas, Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje
Otave, Goričice, Grahovo, Hribljane, Hruškarje, Ivanje selo, Jeršiče, Korošče,
Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri Gorenjem Jezeru,
Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik,
Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Rakov Škocjan, Ravne,
Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, Stražišče, Sveti Vid, Štrukljeva vas,
Tavžlje, Topol pri Begunjah, Unec, Zahrib, Zala, Zelše, Zibovnik, Žerovnica,
Župeno.
CESTNA RAZSVETLJAVA:
Izvedba omrežja cestne oz. javne razsvetljave je všteta v skupne in obračunske
stroške pod cesto. Po veljavnem Zakonu o prostorskem načrtovanju, ki ureja to
področje, omrežje cestne razsvetljave ni samostojna komunalna oprema, vendar je
cestna razsvetljava predpisan sestavni del cestne ureditve v naseljih (59. člen
Pravilnika o projektiranju cest, Ur. L. RS, št. 91/05, 26/06). Pri razdelitvi stroškov
pa se upošteva, da obračunsko območje tvorijo tista naselja oz. njihova stavbna
zemljišča na katerih je urejena cestna razsvetljava. Obračunsko območje torej
tvorijo naselja: Begunje pri Cerknici, Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero,
Grahovo, Martinjak, Podskrajnik, Rakek, Slivice, Topol pri Begunjah, Unec, Zelše.

Kanalizacija odpadnih
komunalnih vod in
kanalizacija mešanih
odpadnih komunalnih in
padavinskih vod

Kanalizacija odpadnih
padavinskih vod

Obračunsko območje za obstoječo kanalizacijo odpadnih komunalnih vod in
kanalizacija mešanih odpadnih komunalnih in padavinskih vod obsega
aglomeracije v naseljih, kjer je kanalizacijski sistem urejen. Skupna vrednost
kanalizacijskega omrežja v vseh naseljih je enakomerno porazdeljena po vseh
navedenih aglomeracijah.
Obračunsko območje tvorijo sledeča naselja: Bločice, Cerknica, Dolenja vas,
Grahovo, Podskrajnik, Rakek, Zelše.
Obračunsko območje za obstoječo kanalizacijo odpadnih padavinskih vod
obsega aglomeracije v naseljih, kjer je kanalizacijski sistem urejen. Skupna
vrednost kanalizacijskega omrežja v vseh naseljih je enakomerno porazdeljena
po vseh navedenih aglomeracijah.
Obračunsko območje tvorijo sledeča naselja: Cerknica, Dolenja vas, Podskrajnik,
Rakek, Zelše.

Čistilne naprave

Obračunsko območje za obstoječe komunalne čistilne naprave obsega
aglomeracije v naseljih, kjer je kanalizacijski sistem urejen. Skupna vrednost
kanalizacijskega omrežja v vseh naseljih je enakomerno porazdeljena po vseh
navedenih aglomeracijah.
Obračunsko območje tvorijo sledeča naselja: Bločice, Cerknica, Dolenja vas,
Grahovo, Podskrajnik, Rakek, Zelše.

Vodovod

Sorazmerno s površino vseh aglomeracij oz. naselij na območju celotne občine.
Obračunsko območje tvorijo vsa naselja oz. njihova stavbna zemljišča oz.
parcele objektov vseh naselij občine. Ta naselja so: Beč, Bečaje, Begunje pri
Cerknici, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Brezje, Cajnarje, Cerknica, Čohovo,
Dobec, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jezero,
Gorenje Otave, Goričice, Grahovo, Hribljane, Hruškarje, Ivanje selo, Jeršiče,
Korošče, Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri
Gorenjem Jezeru, Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, Osredek, Otok,
Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Rakov
Škocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, Stražišče, Sveti
Vid, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Unec, Zahrib, Zala, Zelše,
Zibovnik, Žerovnica, Župeno.
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Vrsta infrastruktura

Obračunsko območje

EKO - otoki

Sorazmerno s površino vseh aglomeracij oz. naselij na območju celotne občine.
Obračunsko območje tvorijo vsa naselja oz. njihova stavbna zemljišča oz.
parcele objektov vseh naselij občine. Ta naselja so: Beč, Bečaje, Begunje pri
Cerknici, Bezuljak, Bločice, Bloška Polica, Brezje, Cajnarje, Cerknica, Čohovo,
Dobec, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jezero,
Gorenje Otave, Goričice, Grahovo, Hribljane, Hruškarje, Ivanje selo, Jeršiče,
Korošče, Koščake, Kožljek, Kranjče, Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri
Gorenjem Jezeru, Lešnjake, Lipsenj, Mahneti, Martinjak, Milava, Osredek, Otok,
Otonica, Pikovnik, Pirmane, Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakek, Rakov
Škocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Selšček, Slivice, Slugovo, Stražišče, Sveti
Vid, Štrukljeva vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Unec, Zahrib, Zala, Zelše,
Zibovnik, Žerovnica, Župeno.

Priloga (3): Obračunski stroški po vrstah obstoječe komunalne opreme
VRSTA KOMUNALNE OPREME
-

-

-

CESTE
KANALIZACIJA
o fekalna
o padavinska
o mešana
ČISTILNE NAPRAVE
VODOVOD
o cevovodi
o objekti
EKO-OTOKI

PRIMARNI DEL
[€]
21.402.090

SEKUNDARNI DEL
[€]
23.945.981

SKUPAJ
[€]
45.348.071

4.934.740
2.487.741
574.380
1.872.619
1.218.250
9.751.128
8.820.676
930.452
75.000

2.960.513
632.328
197.786
2.130.399
/
16.156.292
15.640.954
515.338
/

7.895.253
3.120.069
772.166
4.003.018
1.218.250
25.907.420
24.461.630
1.445.790
75.000
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Priloga (4): Cene opremljanja kvadratnega metra parcele objekta – Cp

[m2]
Občina Cerknica
BEČ
BEČAJE
BEGUNJE PRI
CERKNICI
BEZULJAK
BLOČICE
BLOŠKA POLICA
BREZJE
CAJNARJE
CERKNICA
ČOHOVO
DOBEC
DOLENJA VAS
DOLENJE JEZERO
DOLENJE OTAVE
GORA
GORENJE JEZERO
GORENJE OTAVE
GORIČICE
GRAHOVO
HRIBLJANE
HRUŠKARJE
IVANJE SELO
JERŠIČE
KOROŠČE
KOŠČAKE
KOŽLJEK
KRANJČE
KREMENCA
KRUŠČE
KRŽIŠČE
LAZE PRI GORENJEM
JEZERU
LEŠNJAKE
LIPSENJ
MAHNETI
MARTINJAK
MILAVA
OSREDEK
OTOK
OTONICA
PIKOVNIK
PIRMANE

[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2]

SKUPAJ

EKO-otoki

Vodovod

Čistilne
naprave

Kanalizacija

Ceste

Naselja

Stavbna
zemljišča parcele
objektov

Tabela 1: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za sekundarni in
primarni del skupaj – parcele objekta (Cp) (uporablja se za komunalno opremljene parcele objektov)

[€/m2]

8.699.197
11.201
21.568

5,05
5,02
5,02

1,07
0,00
0,00

0,14
0,00
0,00

2,98
2,98
2,98

0,01
0,01
0,01

9,25
8,01
8,01

670.908
128.122
98.749
119.719
35.499
43.273
1.557.758
30.496
71.043
314.281
146.515
50.258
19.657
175.532
56.184
147.119
348.076
14.051
71.071
240.046
17.876
15.980
13.015
65.157
17.217
97.238
20.671
16.645

5,04
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,04
5,02
5,02
5,04
5,04
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,04
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02

0,24
0,00
0,74
0,00
0,00
0,00
2,31
0,00
0,00
2,31
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

8,26
8,01
9,04
8,01
8,01
8,01
10,62
8,01
8,01
10,62
8,26
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
9,29
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01

29.996
21.321
184.727
26.587
248.196
7.747
81.640
38.993
35.551
14.725
24.735

5,02
5,02
5,02
5,02
5,04
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02
5,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98
2,98

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

8,01
8,01
8,01
8,01
8,26
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01

11

PODSKRAJNIK
PODSLIVNICA
PONIKVE
RAKEK
RAKOV ŠKOCJAN
RAVNE
REPARJE
RUDOLFOVO
SELŠČEK
SLIVICE
SLUGOVO
STRAŽIŠČE
SVETI VID
ŠČURKOVO
ŠTRUKLJEVA VAS
TAVŽLJE
TOPOL PRI BEGUNJAH
UNEC
ZAHRIB
ZALA
ZELŠE
ZIBOVNIK
ŽEROVNICA
ŽUPENO
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[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2]
[m2]
413.080 5,04 2,31 0,29 2,98 0,01
41.761 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
30.789 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
1.257.980 5,04 2,31 0,29 2,98 0,01
54.611 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
55.625 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
28.084 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
25.880 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
102.811 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
118.773 5,04 0,24 0,00 2,98 0,01
23.083 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
27.389 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
96.126 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
4.539 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
43.362 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
21.300 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
78.897 5,04 0,24 0,00 2,98 0,01
466.138 5,04 0,24 0,00 2,98 0,01
11.488 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
15.507 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
229.790 5,04 1,18 0,29 2,98 0,01
668 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
181.389 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01
20.983 5,02 0,00 0,00 2,98 0,01

Stran

9295

SKUPAJ

Vodovod

Čistilne
naprave

Kanalizacija

Ceste

Stavbna
zemljišča parcele
objektov

Naselja

Št.

EKO-otoki

Uradni list Republike Slovenije

[€/m2]
10,62
8,01
8,01
10,62
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,26
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,01
8,26
8,26
8,01
8,01
9,49
8,01
8,01
8,01

OBČINA CERKNICA

SKUPAJ

EKO-otoki

Vodovod

Čistilna
naprava

Kanalizacija

Ceste

Stavbna
zemljišča

Tabela 2: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za primarni del –
parcele objekta (Cp) (uporablja se za obračun komunalnega prispevka (nadomestilo za obstoječo komunalno
opremo) za območja izvedbenih prostorskih aktov (OPPN, OLN, ZN, UN) ali drugih zaključenih območij na
katerih še ni urejene komunalne opreme in se bo ta uredila po pogodbi o opremljanju)

[€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2] [€/m2]
[m2]
10.386.24
5
2,08
0,90
0,21
0,94
0,01
4,14

12
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Priloga (5): Cene opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (Ct)

Občina Cerknica
BEČ
BEČAJE
BEGUNJE PRI
CERKNICI
BEZULJAK
BLOČICE
BLOŠKA POLICA
BREZJE
CAJNARJE
CERKNICA
ČOHOVO
DOBEC
DOLENJA VAS
DOLENJE JEZERO
DOLENJE OTAVE
GORA
GORENJE JEZERO
GORENJE OTAVE
GORIČICE
GRAHOVO
HRIBLJANE
HRUŠKARJE
IVANJE SELO
JERŠIČE
KOROŠČE
KOŠČAKE
KOŽLJEK
KRANJČE
KREMENCA
KRUŠČE
KRŽIŠČE
LAZE PRI GORENJEM
JEZERU
LEŠNJAKE
LIPSENJ
MAHNETI
MARTINJAK
MILAVA
OSREDEK
OTOK
OTONICA
PIKOVNIK

[m2]
1.651.059
1.905
5.107

SKUPAJ

EKO-otoki

Vodovod

Čistilne naprave

Kanalizacija

Ceste

Naselja

Neto tlorisna
površina

Tabela 1: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za sekundarni in
primarni del – neto tlorisne površine (Ct) (uporablja se za komunalno opremljene parcele objektov)

[€/m2] [€/m2] [€/m2]
27,47 4,78 0,74
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00

[€/m2] [€/m2]
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05

131.553
19.843
12.562
13.632
8.911
8.951
385.633
4.678
11.387
39.992
29.428
9.271
5.586
20.965
11.214
6.224
53.790
3.801
15.112
30.587
2.360
2.790
1.646
10.035
4.341
44.944
5.204
1.875

27,66
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46
27,66
26,46
26,46
27,66
27,66
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46
27,66
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46

0,00
0,00
3,70
0,00
0,00
0,00
9,94
0,00
0,00
9,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

43,40
42,19
46,10
42,19
42,19
42,19
53,54
42,19
42,19
53,54
43,40
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
47,30
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19

6.120
2.935
18.994
3.888
59.569
4.514
13.215
13.437
7.083
2.433

26,46
26,46
26,46
26,46
27,66
26,46
26,46
26,46
26,46
26,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69
15,69

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

42,19
42,19
42,19
42,19
43,40
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19

13

[€/m2]
48,72
42,19
42,19

PIRMANE
PODSKRAJNIK
PODSLIVNICA
PONIKVE
RAKEK
RAKOV ŠKOCJAN
RAVNE
REPARJE
RUDOLFOVO
SELŠČEK
SLIVICE
SLUGOVO
STRAŽIŠČE
SVETI VID
ŠČURKOVO
ŠTRUKLJEVA VAS
TAVŽLJE
TOPOL PRI BEGUNJAH
UNEC
ZAHRIB
ZALA
ZELŠE
ZIBOVNIK
ŽEROVNICA
ŽUPENO

[m2]
6.358
73.052
7.100
7.373
264.667
16.565
9.206
6.455
7.809
18.145
24.753
7.659
3.526
19.387
0
8.105
2.378
9.763
70.966
2.125
2.500
14.045
316
29.008
4.285

[€/m2] [€/m2] [€/m2]
26,46 0,00 0,00
27,66 9,94 0,21
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
27,66 9,94 0,21
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
27,66 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
27,66 0,00 0,00
27,66 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
27,66 4,69 0,21
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
26,46 0,00 0,00
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[€/m2] [€/m2]
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
15,69 0,05
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[€/m2]
42,19
53,54
42,19
42,19
53,54
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
43,40
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
42,19
43,40
43,40
42,19
42,19
48,30
42,19
42,19
42,19

OBČINA CERKNICA

Neto
tlorisne
površine

Ceste

Kanalizacija

Čistilna
naprava

Vodovod

EKO-otoki

SKUPAJ

Tabela 2: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po vrstah komunalne opreme za primarni del –
neto tlorisna površina objekta (Ct) (uporablja se za obračun komunalnega prispevka (nadomestilo za
obstoječo komunalno opremo) za območja izvedbenih prostorskih aktov (OPPN, OLN, ZN, UN) ali drugih
zaključenih območij na katerih še ni urejene komunalne opreme in se bo ta uredila po pogodbi o
opremljanju)

[m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

1.651.059

13,06

14

6,14

1,44

5,85

0,05

26,54
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Priloga (6): Faktorji dejavnosti (Kdejavnost) za izračun komunalnega prispevka
Klasifik.
št.

Klasifikacija

1

STAVBE

11

Stanovanjske stavbe

11100

Enostanovanjske stavbe

0,8

11210

Dvostanovanjske stavbe

1

11221

Tri- in večstanovanjske stavbe

1

11222

Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

0,8

11300

Stanovanjske stavbe za posebne namene

0,8

12

Ne stanovanjske stavbe

121

Gostinske stavbe

12111

Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

1

12112

Gostilne, restavracije in točilnice

1

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

1

12120

Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)

122

Upravne in pisarniške stavbe

12201

Stavbe javne uprave

1

12202

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

1

12203

Druge upravne in pisarniške stavbe

1

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

12301

Trgovske stavbe

1

12302

Sejemske dvorane, razstavišča

1

12303

Bencinski servisi

12304

Stavbe za druge storitvene dejavnosti

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

12410

Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi
povezane stavbe

1

12420

Garažne stavbe

1

125

Industrijske stavbe in skladišča

12510

Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija)

0,9

12510

Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m2 pokritih
površin)

0,7

12510

Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno
infrastrukturo: klavnice, mlekarne, itd.)

1,3

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča

12520

Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in rzastreliva, vključno s
fitofarmacevtskimi pripravki)

126

Stavbe splošnega družbenega pomena

12610

Stavbe za kulturo in razvedrilo

1

12620

Muzeji in knjižnice

1

12630

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

1

12640

Stavbe za zdravstvo

1

12650

Športne dvorane

1

0,7

1,3
1

1

15

1,3
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Klasifik.
št.

Št.
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Stran

9299

Klasifikacija

127

Druge nestanovanjske stavbe

12711

Stavbe za rastlinsko pridelavo

0,7

12712

Stavbe za rejo živali

0,7

12713

Stavbe za spravilo pridelka

0,7

12714

Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

0,7

12721

Stavbe za opravljanje verskih obredov

0,7

12722

Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

0,7

12730

Kulturni spomeniki

0,7

12740

Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

2

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

21

Objekti transportne infrastrukture

/

211

Ceste

/

212

Železnice

/

213

Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti

/

214

Mostovi, viadukti, predori in podhodi

/

215

Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti

/

22

Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi

/

221

Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja in
prenosni elektroenergetski vodi

/

222

Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in
distribucijska komunikacijska omrežja

/

23

Kompleksni industrijski objekti

230

Kompleksni industrijski objekti

2301

Rudarski objekti

1,3

2302

Energetski objekti

1,3

2303

Objekti kemične industrije

1,3

2304

Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje

1,3

24

Drugi gradbeni inženirski objekti

241

Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas

24110

Športna igrišča

0,7

24122

Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas

0,7

242

Drugi gradbeni inženirski objekti

24201

Vojaški objekti

1

24202

Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih

/

24203

Odlagališča odpadkov

/

24204

Pokopališča

/

24205

Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta
skladišča, ipd)

16

1

0,7

Stran
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3368.

Sklep o podaljšanju javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka Občinskega
prostorskega načrta Občine Cerkno
in Okoljskega poročila za celovito presojo
vplivov na okolje za občinski prostorski načrt
Občine Cerkno

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 8. in 30. člena Statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine
Cerkno sprejel

SKLEP
o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega
osnutka Občinskega prostorskega načrta
Občine Cerkno in Okoljskega poročila
za celovito presojo vplivov na okolje za občinski
prostorski načrt Občine Cerkno
1. člen
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega pro‑
storskega načrta Občine Cerkno (v nadaljevanju: dopolnjeni
osnutek OPN) in Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov
na okolje za Občinski prostorski načrt Občine Cerkno (v nadalje‑
vanju: Okoljsko poročilo) se podaljša do vključno 31. 8. 2010.
2. člen
Dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo sta javno
razgrnjena v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, Cer‑
kno, ogled je možen v času uradnih ur. Gradivo je dostopno tudi
na spletni strani občine: www.cerkno.si.
3. člen
Pripombe na razgrnjeno gradivo lahko vsi zainteresirani
v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo na
Občino Cerkno ali na elektronski naslov: obcina@cerkno.si.
4. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Št. 350-0003/2007-1
Cerkno, dne 23. julija 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

IVANČNA GORICA
3369.

Sklep o ukinitvi javnega dobra
v k.o. Gorenja vas

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. in 95. člena Sta‑
tuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07)
je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 30. redni seji dne
8. 7. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
– parc. št. 771/4, pot v izmeri 48 m2,
– parc. št. 784/2, pot v izmeri 88 m2,
– parc. št. 781/5, pot v izmeri 124 m2,
– parc. št. 781/6, pot v izmeri 27 m2.
II.
Nepremičnine, navedene v prejšnjem členu tega sklepa,
prenehajo imeti status dobrine v javnem dobrem in postane
lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjižijo pri vl. št. 586,
k.o. Gorenja vas.
Sklep začne veljati z dnem sprejema.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0030/2010
Ivančna Gorica, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

JURŠINCI
3370.

Na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 77/09), 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni list RS,
št. 7/07 in 4/09) je Občinski svet Občine Juršinci na 7. izredni
seji dne 12. 7. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Juršinci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Juršinci (Uradni list RS, št. 64/07, 115/07,
96/09 in Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/2007), se za prvim
odstavkom 24. člena doda odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja za pedagoško
in organizacijsko vodenje vrtca«.
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespreme‑
njene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0031/2007-9
Juršinci, dne 12. julija 2010
Župan
Občine Juršinci
Alojz Kaučič l.r.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nasle‑
dnjih nepremičninah, vpisanih v vl. št. 586, k.o. Gorenja vas:
– parc. št. 771/3, pot v izmeri 21 m2,
– parc. št. 779/7, pot v izmeri 24 m2,

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Juršinci

LENDAVA
3371.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Lendava za leto 2009

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02,
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127/06, 14/07, 109/08 in 49/09) in 122. člena Statuta Občine
Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02, 69/06) je
Občinski svet Občine Lendava na 34. seji dne 12. 7. 2010
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava
za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za
leto 2009 z naslednjimi izkazi:
‑v EUR
Konto

Opis

A.
I.
70
700
7000
703
7030
7032
7033
704
7044
7047
71
710
7100
7102
7103
711
7111
712
7120
713
7130
714
7141
72
720
7200
7203
722
7220
7221
73
730
7300
7301
731
7311
74
740

Sprejeti
proračun
2009 [1]

Veljavni
proračun
2009 [2]

Realizacija Indeks
2009 [3]
3:1

Indeks
3:2

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.613.240 11.613.240 10.580.921
91,11
91,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.540.301 8.540.301 7.876.042 92,22 92,22
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
6.652.389 6.652.389 6.736.147 101,26 101,26
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.888.819 5.888.819 5.888.819 100,00 100,00
Dohodnina
5.888.819 5.888.819 5.888.819 100,00 100,00
DAVKI NA PREMOŽENJE
540.970
540.970
603.459 111,55 111,55
Davki na nepremičnine
453.570
453.570
499.038 110,02 110,02
Davki na dediščine in darila
20.300
20.300
19.631 96,71 96,71
Davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje
67.100
67.100
84.790 126,36 126,36
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
222.600
222.600
243.869 109,55 109,55
Davki na posebne storitve
5.000
5.000
57.587 1151,74 1151,74
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
217.600
217.600
186.282 85,61 85,61
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.887.912 1.887.912 1.139.895 60,38 60,38
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
868.200
868.200
169.469 19,52 19,52
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežek
prihodkov nad odhodki
2.600
2.600
123
4,72
4,72
Prihodki od obresti
90.950
90.950
96.551 106,16 106,16
Prihodki od premoženja
774.650
774.650
72.795
9,40
9,40
UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000
3.000
4.069 135,62 135,62
Upravne takse in pristojbine
3.000
3.000
4.069 135,62 135,62
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
22.200
22.200
19.295 86,91 86,91
Globe in druge denarne kazni
22.200
22.200
19.295 86,91 86,91
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
539.480
539.480
439.706 81,51 81,51
Prihodki od prodaje blaga in storitev
539.480
539.480
439.706 81,51 81,51
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
455.032
455.032
507.357 111,50 111,50
Drugi nedavčni prihodki
455.032
455.032
507.357 111,50 111,50
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
419.778
419.778
53.823 12,82 12,82
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
119.778
119.778
19.778 16,51 16,51
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
100.000
100.000
0
0,00
0,00
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev
19.778
19.778
19.778 100,00 100,00
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
300.000
300.000
34.045
11,35
11,35
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
0
0
1.018
0,00
0,00
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
300.000
300.000
33.028
11,01
11,01
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.190
2.190
2.290 104,59 104,59
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.346
1.346
1.346 100,00 100,00
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
1.100
1.100
1.100 100,00 100,00
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
246
246
246 100,00 100,00
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
844
844
944 111,90 111,90
Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij
844
844
944 111,90 111,90
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
2.650.971 2.650.971 2.648.765 99,92 99,92
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
1.909.509 1.909.509 1.975.967 103,48 103,48
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7400
7401
741
7412

40
400
4000
4001
4002
4003
4009
401
4010
4011
4012
4013
4015
402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4029
403
4033
409
4090
4091
41
410
4102
411
4112
4117
4119
412
4120
413
4131
4132
4133
4135
4136
42
420
4200
4202
4204
4205
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Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Drugi izdatki zaposlenim
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Drugi operativni odhodki
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim
kreditodajalcem
REZERVE
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Štipendije
Drugi transferi posameznikom
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
proračunski uporabniki
Tekoči transferi v javne agencije
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup opreme
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove

Uradni list Republike Slovenije
1.896.509 1.896.509 1.939.222 102,25 102,25
13.000
13.000
36.745 282,65 282,65
741.462

741.462

672.798

90,74

90,74

741.462
741.462
672.798 90,74 90,74
12.909.849 12.909.849 10.414.401 80,67 80,67
3.154.216 3.127.377 2.581.163 81,83 82,53
720.971
720.251
695.864 96,52 96,61
646.060
643.345
624.542 96,67 97,08
24.192
24.192
24.192 100,00 100,00
43.302
45.297
45.114 104,18 99,60
4.200
4.200
0
0,00
0,00
3.217
3.217
2.016 62,67 62,67
117.934
118.156
113.963 96,63 96,45
57.266
57.406
55.334 96,63 96,39
45.895
45.972
44.326 96,58 96,42
394
396
376 95,38 94,89
649
652
625 96,23 95,78
13.730
13.730
13.302 96,88
2.071.311 2.209.643 1.730.005 83,52
206.533
204.803
160.513 77,72
231.416
229.782
169.053 73,05
395.710
396.750
332.858 84,12
22.945
23.035
18.880 82,28
9.490
9.385
3.665 38,62
858.368
995.536
737.650 85,94
21.663
21.580
18.009 83,13
106.868
109.025
108.824 101,83
218.318
219.747
180.554 82,70
40.000
40.000
37.331 93,33

96,88
78,29
78,37
73,57
83,90
81,96
39,05
74,10
83,45
99,82
82,16
93,33

40.000
40.000
37.331 93,33 93,33
204.000
39.327
4.000
1,96 10,17
200.000
35.327
0
0,00
0,00
4.000
4.000
4.000 100,00 100,00
3.962.301 4.017.393 3.780.397 95,41 94,10
266.000
266.000
112.000
42,11
42,11
266.000
266.000
112.000
42,11
42,11
1.478.700 1.488.659 1.430.750
60.700
60.700
60.167
32.000
32.000
0
1.386.000 1.395.959 1.370.584

96,76
99,12
0,00
98,89

96,11
99,12
0,00
98,18

274.625
277.517
261.404 95,19 94,19
274.625
277.517
261.404 95,19 94,19
1.942.976 1.985.217 1.976.243 101,71 99,55
167.000
167.000
166.137 99,48 99,48
16.500
16.500
16.500 100,00 100,00
1.492.832 1.535.073 1.528.394 102,38 99,56
263.525
263.525
262.094 99,46 99,46
3.119
3.119
3.119 100,00 100,00
4.975.579 4.947.718 3.944.614 79,28 79,73
4.975.579 4.947.718 3.944.614 79,28 79,73
145.000
145.000
131.958 91,01 91,01
149.768
148.038
124.201 82,93 83,90
2.967.659 3.065.973 2.701.888 91,04 88,12
1.104.028
918.528
561.229 50,83 61,10
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4206
4207
4208
43
431
4310
4315
432
4320
4323
III.
B.
75

IV.

751
44

V.

441
4410
VI.
VII.
C.
50
500
55
550
5503

VIII.
IX.

X.
XI.
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Nakup zemljišč in naravnih bogastev
52.905
52.905
Nakup nematerialnega premoženja
67.850
72.850
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
488.369
544.424
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
817.753
817.361
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
83.990
83.598
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
19.000
21.500
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki
64.990
62.098
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
733.763
733.763
Investicijski transferi občinam
700.000
700.000
Investicijski transferi občinam
33.763
33.763
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–1.296.609 –1.296.609
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (751)
0
0
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (441)
61.035
61.035
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB
61.035
61.035
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah,
ki so v lasti države ali občin
61.035
61.035
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
–61.035
–61.035
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS
ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
–1.357.644 –1.357.644
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
0
0
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
0
ODPLAČILA DOLGA (550)
161.000
161.000
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
161.000
161.000
Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem
161.000
161.000
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.‑IX.)
–161.000 –161.000
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)
–1.518.644 –1.518.644

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0046/2010
Lendava, dne 12. julija 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

3372.

Št.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Lendava

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih služ‑
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP in 38/10 – ZUKN), Zakona o javno‑zasebnem partner‑
stvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06
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36.723
7.546

69,41
11,12

69,41
10,36

381.070
108.226

78,03
13,23

70,00
13,24

75.244

89,59

90,01

21.500 113,16 100,00
53.744

82,70

86,55

32.983
0
32.983

4,50
0,00
97,69

4,50
0,00
97,69

166.520 –12,84 –12,84

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

61.035 100,00 100,00
61.035 100,00 100,00
61.035 100,00 100,00
–61.035 100,00 100,00
105.485

–7,77

–7,77

0
0
155.000
155.000
155.000
–155.000

0,00
0,00
96,27
96,27
96,27
96,27

0,00
0,00
96,27
96,27
96,27
96,27

‑49.515

3,26

3,26

– Odl. US:U‑I‑51/06, 112/06 – Odl. US:U‑I‑40/06‑10, 33/07 –
ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08, 108/09), 8. člena Zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB‑1, 33/06 Odl.
US:U‑I‑325/04‑8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09),
2. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB‑1,
129/08 Odl. US:U‑I‑61706‑14), 27. člena Zakona o zaščiti
živali (Uradni list RS, št. 43/07 – UPB‑2) ter 17. člena Statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/09, 119/00, 69/02 in
69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 34. seji dne 12. 7.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava
1. člen
V 5. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Lendava (Uradni list RS, št. 45/09) se v 4. točki besedi »in
prevoz« črtata.
Za 4. točko 5. člena se dodata novi 5. in 6. točka, ki se
glasita:

Stran
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»5. prevoz komunalnih odpadkov,
6. obdelava mešanih komunalnih odpadkov.«
Dosedanje 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točka postanejo 7., 8.,
9., 10., 11. in 12. točka.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0049/2009
Lendava, dne 12. julija 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LITIJA
3373.

Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi dela
objekta Osnovne šole Litija – »Stara sodnija
na Rozmanovem trgu v Litiji« za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, ZVKD‑1) in na
podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04,
33/06, 139/06) je Občinski svet Občine Litja na 35. redni seji
dne 13. 5. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o razglasitvi dela objekta
Osnovne šole Litija – »Stara sodnija
na Rozmanovem trgu v Litiji« za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
S tem odlokom se spreminjata 7. in 8. člen Odloka o
razglasitvi dela objekta Osnovne šole Litija – »Stara sodnija
na Rozmanovem trgu v Litiji« za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni list RS, št. 101/09).
2. člen
Besedilo 7. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Na podlagi tega odloka se pri nepremičninah, kjer se
nahaja spomenik in pri nepremičninah, ki predstavljajo vplivno
območje, v zemljiški knjigi zaznamuje pravni status nepremič‑
nega kulturnega spomenika in njegovega vplivnega območja
z zaznambo nepremičnega spomenika. Organ, ki je spomenik
razglasil, pošlje v ta namen Odlok o razglasitvi dela objekta
Osnovne šole Litija – »Stara sodnija na Rozmanovem trgu v
Litiji« za kulturni spomenik lokalnega pomena pristojni zemljiški
knjigi, ki vpis opravi po uradni dolžnosti.«
3. člen
Besedilo 8. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat,
pristojen za področje kulturne dediščine.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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LUČE
3374.

Avtentična razlaga alineje e), 8. člena Odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za dele
naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji,
Ljubno, Luče in Gornji Grad

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS,
št. 103/07) je Občinski svet Občine Luče na 21. seji dne 15. 7.
2010 sprejel

AVTENTIČNO RAZLAGO
alineje e), 8. člena Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje,
Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče
in Gornji Grad
(Uradni list RS, št. 66/93 in 48/05 – popravek,
Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad,
Ljubno in Luče št. 3/98, 5/00),
ki se glasi:
Poleg prej naštetih posegov, so znotraj posameznih ob‑
močij urejanja s PUP možni še naslednji posegi v prostor:
e) novogradnja in nadomestna gradnja obrtnih objektov,
obrtno‑stanovanjskih objektov in spremljajočih objektov za obr‑
tno dejavnost – ob vsakokratni presoji ustreznosti posega v
prostor – v naslednjih območjih urejanja s PUP:
– Mozirje: 1.1, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8.2, 2.1.3 in (pogojno) 3.3
– Nazarje: 1.11, 1.13, 1.18, 1.19 in (pogojno) 3.5
– Rečica/Savinji: 1.20.1, 1.21, 1.22.1 in 2
– Ljubno: (pogojno) 1.24.5, 1.26, 1.27.2, 3 in 4
– Luče: 1.29, 1.30.2 in (pogojno) 3.8
– Gornji Grad: 1.34.1, 1.35.1, (pogojno) 1.35.2 in (pogoj‑
no) 3.10 in 3.14
Navedeno besedilo je bilo sprejeto v letu 1993, ko še ni
bila v veljavi Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list
RS, št. 33/03, 78/05 – popr., 25/10). Takrat veljavna zakono‑
daja, Odlok o določitvi objektov in naprav ter drugih posegov v
prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje za urejanje prosto‑
ra pristojni republiški upravni organ (Uradni list SRS, št. 28/85
in Uradni list RS, št. 67/97) je dopuščal gradnjo tudi obrtnih
objektov za storitvene dejavnosti. Prostorsko izvedbeni akt se
po sprejetju Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list
RS, št. 33/03, 78/05 – popr., 25/10) ni spreminjal, spremenila
pa se je klasifikacija objektov.
Zaradi navedenega je v območjih navedenih v
alineji e) 8. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče
in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93 in 48/05 – popravek,
Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in
Luče št. 3/98, 5/00) dopustna tudi gradnja objektov storitvenih
dejavnosti ter spremljajoči objekti za storitvene dejavnosti, kajti
nerazumno je, da bi lahko nekdo na tem območju v letih od
1993 do 2002 pridobil gradbeno dovoljenje za obrtni objekt v
katerem bi bila trgovina, danes pa takšnega dovoljenja ne more
pridobiti, čeprav se prostorski akt ni spremenil, spremenila se
je le klasifikacija objektov, ki se sedaj uporablja pri pripravi
projektne dokumentacije in razvrščanju objektov.
Št. 007-4/2010
Luče, dne 15. julija 2010

Št. 032-3/2010
Litija, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
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3375.

Št.

Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in
126/07, 57/09 Skl. US: U‑I‑165/09‑8, 108/09) in 17. člena Sta‑
tuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) je Občinski svet
Občine Luče na 21. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel

SKLEP
o pridobitvi grajenega javnega dobra
1. člen
S tem sklepom pridobi naslednje zemljišče:
parc. št.

vrsta rabe

površina

211/6

travnik 4

606,00 m2

št. ZK
vložka
77

katastrska
občina
Krnica

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Ob‑
čine Luče.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2010
Luče, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

MIRNA PEČ
3376.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za stanovanjsko območje
»Nad postajo«

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09), 16. člena Statuta Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 93. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 89/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni
seji dne 13. 7. 2010 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko območje »Nad postajo«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za OPPN)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 60/09,
67/09 popr. in 82/09 popr.) sprejme Občinski podrobni prostor‑
ski načrt za stanovanjsko območje »Nad postajo« (v nadaljeva‑
nju: OPPN), ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 68/07‑OPPN,
v juliju 2010.
2. člen
(vsebina OPPN in njegovih prilog)
OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela
ter prilog:
A. TEKSTUALNI DEL (ODLOK OPPN)
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
– ureditveno območje OPPN,

61 / 26. 7. 2010 /

Stran

9305

– umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe‑
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi‑
ščine,
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave,
naravnih virov in ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikoval‑
skih in tehničnih rešitev ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje
OPPN.
B. GRAFIČNI DEL
1 Izsek iz kartografske dokumentacije s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000
2.1 Pregledna situacija (TTN), M 1:10000
2.2 Pregledna situacija (DOF), M 1:5000
3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
M 1:5000
4 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem (DKN),
M 1:1000
5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj ure‑
ditvenih območij:
5.1 Ureditvena situacija OPPN, M 1:1000
5.2 Ureditvene enote OPPN, M 1:1000
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro:
6.1 Situacija prometne ureditve, M 1:1000
6.2 Energetska, komunalna in ostala infrastruktura,
M 1:1000
7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave, M 1:1000
8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred po‑
žarom, M 1:1000
9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:
9.1 Načrt parcelacije, M 1:1000
9.2 Zakoličbena situacija, M 1:500
C. POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKI O PROSTORSKI UREDITVI
D. PRILOGE OPPN
1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Pojasnila v zvezi z načinom pridobitve variantnih re‑
šitev, presoje in medsebojne primerjave variant z utemeljitvijo
izbora najustreznejše variantne rešitve
8. Povzetek za javnost
9. Odločba glede CPVO.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(prostorske ureditve)
Območje OPPN, namenjeno za stanovanjsko gradnjo,
se nahaja severno od centra Mirne Peči na razgibanem terenu
nad obstoječo stanovanjsko pozidavo Gornje Mirne Peči (se‑
verno od železniške proge Ljubljana–Novo mesto). Območje
strmo pada od severa proti jugu ter iz osrednjega dela proti
vzhodu in zahodu. Severni in zahodni del območja sta obdana
z gozdom, ki delno prehaja v območje OPPN. Znotraj območja
se poleg dveh obstoječih stanovanjskih stavb ter nekaj pomo‑
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žnih objektov v večjem delu nahajajo travniki, pašniki, njive in
vinograd ter sadno drevje.
Predmet obravnave v OPPN je določitev:
– zemljiških parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih
stavb;
– zelenih površin;
– površin za prometne ureditve;
– površin komunalne in energetske infrastrukture;
– urbanistično‑arhitekturnih pogojev in vseh ostalih pogo‑
jev, ki jih bodo morali investitorji upoštevati pri umestitvi novih
objektov v prostor.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
Območje OPPN, v velikosti približno 6,2 ha, zajema
zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi št.: 2864/1, 499/5,
499/4, 499/3, 499/2, 503/10, 503/16, 503/32, 503/31, 503/30,
503/9, 503/33, *355, 503/7, *356, *286, 503/24, 503/29, 503/4,
503/20, 503/3, 503/19, 500/4, 500/5, 503/1, 503/2, 503/14,
503/5, 503/36, 503/25, 503/43, 503/15, 503/8, 503/47, 503/46,
503/45, 503/52, 503/22, 499/8, 499/6, 499/11, 497/5, 2995/2,
2998/1, 2998/3, vse k.o. Mirna Peč in 960/10, 3470, 959/20,
959/65, 959/67, 959/69, 959/26, vse k.o. Hmeljčič.
Meja obravnavanega območja je na severu in zahodu
definirana z gozdom, na jugu in vzhodu pa poteka po robu
obstoječe stanovanjske pozidave.
5. člen
(posegi izven območja OPPN)
Vplivno območje OPPN bo zajemalo tudi zemljišča izven
območja OPPN, ki so namenjena za gradnjo prometne, komu‑
nalne in energetske infrastrukture, in sicer skladno s projektno
dokumentacijo Infrastruktura ob deviaciji 1‑11, od profila P124
do profila P85 ob IC Dolenja vas (Topos d.o.o., Novo mesto,
avgust 2009) ter z Idejnim projektom (IP: Navezava deviacije
1‑19 s cestnim omrežjem IC Dolenja vas). Zemljišča izven
OPPN pa bo zajemal tudi poseg za izvedbo dostopa do gozdne
poti na severnem delu.
6. člen
(ureditvene enote)
Območje urejanja je razdeljeno na štiri ureditvene enote
(UE1 do UE4), in sicer:
– UE1 – Območje, namenjeno za gradnjo individualnih
stanovanjskih stavb;
– UE2 – Območje obstoječe pozidave;
– UE3 – Območje, namenjeno za zelene površine – ob‑
stoječ gozd;
– UE4 – Območje, namenjeno za gradnjo infrastrukture.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
7. člen
(vpliv in povezave s sosednjimi območji)
Območje se nahaja severno od železniške proge Ljublja‑
na–Novo mesto in je dostopno iz dveh strani. Glavni dostop je
predviden iz severovzhodne smeri preko predvidene navezave
iz deviacije 1‑19 oziroma 1‑19a (predmet drugega projekta), se‑
kundarni dostop iz jugozahodne smeri z javne poti JP 790551 pa
je obstoječ. Na jugu in jugovzhodu je območje OPPN omejeno
z obstoječo stanovanjsko pozidavo. Novogradnje se predvidijo
tako, da se obstoječe stanje ne bo poslabšalo oziroma, da
se bodo preprečili negativni vplivi novogradnje na obstoječo
pozidavo. Na severu in zahodu je območje OPPN omejeno z
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gozdnim robom, ki definira 10 m odmik od površin za umestitev
objekta(ov). Odmik od gozdnega roba je izjemoma lahko tudi
manjši, in sicer 5 m na severovzhodnem delu OPPN, kjer je to
označeno v grafičnem delu (Ureditvena situacija, list št. 5.1).
Omejitev pri izvedbi OPPN predstavlja strm relief ter sla‑
ba, neurejena dostopnost območja. Kvaliteto območju daje
južna lega, gozdne površine v neposredni bližini ter lokacija,
ki s svojo lego na hribu odpira poglede na celotno dolino.
Zapolnitev obstoječe pozidave bo prispevala k racionalnejši
pozidanosti območja. S predvideno prometno povezavo pa bo
soseska lažje dostopna. Obstoječe prometno omrežje bo tako
dodatno obremenjeno.
Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne
bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred
požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in za‑
ščite okolja. Prostorske ureditve sledijo naravnim danostim v
prostoru (relief) in izhajajo iz obstoječega stanja (geometrija
obstoječe grajene in naravne strukture). Upošteva se prisotnost
obstoječih dejavnosti in infrastrukture v tem in nekoliko širšem
prostoru ter tendenca, da se obstoječa grajena struktura zao‑
kroži kot kompleksna »zelena« stanovanjska cona.
Omenjeni vplivi so razvidni iz grafične priloge št. 3 – Pri‑
kaz vplivov na sosednja območja.
B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
8. člen
(vrste del in gradenj)
V vseh ureditvenih enotah so dovoljene gradnje novih
objektov, rekonstrukcije objektov, redna in investicijska vzdr‑
ževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno
korist, odstranitve objektov, dela v zvezi z urejanjem javnih
in drugih zunanjih površin ter dela, s katerimi se v skladu, ki
urejajo geodetsko dejavnost, postavijo geodetska izmeritvena
znamenja za označitev geodetskih točk, geodetskih mrež, ge‑
odetske oznake in znamenja in oprema za državno omrežje
permanentnih postaj svetovnega satelitskega navigacijskega
sistema. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti dela ali
celotnih objektov.
V UE3 so poleg del in gradenj napisanih v prvem odstavku
dovoljena še dela med katera sodijo redna kmečka, gozdarska
in lovsko gojitvena opravila:
– postavitev tipske kmečke opreme (brajda, klopotec, koli,
količki, lesen plot ipd.);
– odkopavanje in nasipavanje kmetijskih zemljišč do viši‑
ne oziroma globine 1,5 m;
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjadi, če je takšna
postavitev predvidena z lovsko gojitvenim načrtom;
– izvedba varstvenih del z namenom, da se preprečijo ali
omejijo motnje pri ohranjanju gozda ter narave.
9. člen
(vrste objektov)
(1) V območju urejanja so dovoljene naslednje vrste zah‑
tevnih in manj zahtevnih objektov (povzeto po Uredbi o uved‑
bi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05
– popr.):
▪ V UE1, UE2:
1 / Stavbe
11 / Stanovanjske stavbe:
– 111 Enostanovanjske stavbe:
▪ 11100 Enostanovanjske stavbe;
– 112 Večstanovanjske stavbe:
▪ 11210 Dvostanovanjske stavbe.
12 / Nestanovanjske stavbe:
– 127 Druge nestanovanjske stavbe:
▪ 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe.
▪ V UE3:
2 / Gradbeni inženirski objekti
21 / Objekti transportne infrastrukture:
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– 211 Ceste:
▪ Lokalne ceste, javne poti;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener‑
getski vodi:
– 221 Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenerget‑
ski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja;
24 / Drugi gradbeno inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za
prosti čas, razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi
napravami.
▪ V UE4:
2 / Gradbeni inženirski objekti
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste:
▪ Lokalne ceste, javne poti;
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener‑
getski vodi:
– 221 Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenerget‑
ski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
(2) Poleg stavb iz predhodnih alinej, kjer je dovolj razpo‑
ložljivega prostora, so dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in
enostavnih objektov na osnovi Uredbe o vrstah objektov glede
na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), in sicer:
V UE1 in UE2:
▪ nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, steklenjak,
uta oziroma senčnica, bazen, lopa, utrjene dovozne poti);
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti
za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (kozolec, kmečka
lopa, rastlinjak, skedenj, senik, gozdna cesta, grajena gozdna
vlaka);
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik);
– objekti za oglaševanje;
▪ enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za ute‑
kočinjen naftni plin ali nafto, mala komunalna čistilna naprava,
zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča);
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in od‑
dajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spre‑
mljanje stanja okolja);
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (čebelnjak, goz‑
dna učna pot, grajena gozdna vlaka, krmišče, gozdna cesta,
kozolec, senik);
– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na pro‑
stem, sprehajalna pot);
– spominska obeležja;
– urbana oprema.
V UE3:
▪ nezahtevni objekti:
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik);
– objekti za oglaševanje;
▪ enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in od‑
dajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spre‑
mljanje stanja okolja);
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (čebelnjak, goz‑
dna učna pot, grajena gozdna vlaka, krmišče, gozdna cesta,
kozolec, senik);
– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na pro‑
stem, sprehajalna pot);
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– spominska obeležja;
– urbana oprema.
V UE4:
▪ nezahtevni objekti:
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, pomožni objekti
za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (gozdna cesta,
grajena gozdna vlaka);
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik);
– objekti za oglaševanje;
▪ enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in od‑
dajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spre‑
mljanje stanja okolja);
– pomožni kmetijsko‑gozdarski objekti (grajena gozdna
vlaka);
– urbana oprema.
10. člen
(vrste dejavnosti)
Obravnavano območje je namenjeno pretežno za bivanje.
V prostostoječih stavbah so v pritličjih dopustne tudi ostale
dejavnosti, in sicer tako, da je pretežni del stavbe namenjen
bivanju, za dejavnost pa se ob zagotavljanju potrebnih površin
za parkiranje in manipulacijo, nameni do polovice površine ce‑
lotne stavbe. Pri opravljanju dejavnosti ne sme priti do bistveno
povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (po‑
večana stopnja hrupa in drugih emisij itn.) glede na obstoječe
obremenitve.
V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so v stavbah poleg bivanja
dopustne dejavnosti, ki so klasificirane kot:
C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– 10 Proizvodnja živil:
– 10.52 Proizvodnja sladoleda,
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin.
– 13 Proizvodnja tekstilij:
– 13.2 Tkanje tekstilij,
– 13.3 Dodelava tekstilij,
– 13.9 Proizvodnja drugih tekstilij;
– 14 Proizvodnja oblačil;
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev za‑
pisa:
– 18.13 Priprava za tisk in objavo,
– 18.14 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
– 18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MO‑
TORNIH VOZIL
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
I) GOSTINSTVO
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač:
– 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
– 56.104 Začasni gostinski obrati;
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNO‑
STI
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti;
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAV‑
NOSTI razen dejavnosti 75 Veterinarstvo
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
P) IZOBRAŽEVANJE
– 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposa‑
bljanje,
– 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
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Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– 86 Zdravstvo (vse razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena
dejavnost),
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve;
S) DRUGE DEJAVNOSTI
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna
dejavnost);
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HI‑
ŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.
Območje zelenih površin – UE3 je namenjeno za:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnega roba;
– ureditev površin za šport in rekreacijo ter prosti čas
(sprehajalna pot, trim steza, športno in otroško igrišče);
– postavitev urbane opreme;
– ureditev zatravljenih površin, brežin.
Območje UE4 je namenjeno za gradnjo infrastrukture, in
sicer za:
– gradnjo prometnic ter komunalne in energetske infra‑
strukture,
– ureditev ekoloških otokov,
– postavitev trafo postaj in drugih infrastrukturnih objektov
(plinska postaja …),
– ureditev tlakovanih pešpoti.

Površina za umestitev objekta(ov) je definirana z mini‑
malnimi odmiki od parcelnih mej in cestnega sveta. Prikazana
je v grafičnem delu (list 5.1 Ureditvena situacija). Na njej je
dovoljena postavitev vseh vrst objektov (stanovanjske stavbe,
nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti, enostavni,
nezahtevni, manj zahtevni objekti) ter vseh ureditev (hortikul‑
turne in parterne ureditve). Na površini, namenjeni za umestitev
objekta(ov), je dopustno urejati tudi manipulativno dvorišče,
parkirišče ali zelenico.
Na manipulativnem dvorišču je dovoljena postavitev
objektov (gradbeni inženirski objekti, enostavni, nezahtevni) ter
vse ureditve (hortikulturne in parterne ureditve). Manipulativna
dvorišča so lahko tudi namenjena za parkirišča.
Parkirišče je površina namenjena parkiranju osebnih vozil
za stanovalce in obiskovalce, ki se uredijo v sklopu posame‑
znih zemljiških parcel ali pa v kletnem delu stavbe. Parkirišča
se izvedejo z betonskimi tlakovci in/ali se asfaltirajo, lahko se
nadkrijejo z nadstrešnicami.
Ob zagotovitvi ustreznih površin za manipulacijo in parki‑
rišč ob površini za umestitev objekta(ov) se na preostalem delu
uredi zelenica. Na zelenicah je dovoljena postavitev objektov
(gradbeni inženirski objekti, enostavni, nezahtevni) ter vse
ureditve (hortikulturne in parterne ureditve).

11. člen
(vrste ureditev)
V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov,
zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (kot je npr. tlakovanja, zunanje javne
terase – platoji, pešpoti, zunanje stopnice ipd.).

(pogoji za stanovanjske stavbe v UE1)

C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo
12. člen
(izhodišča za načrtovanje)
Izhodišče za načrtovanje obravnavanega območja je mir‑
na stanovanjska soseska z elementi podeželskega tipa. Prete‑
žni del območja je namenjen stanovanjskim površinam, manjši
severozahodni del pa se ohranja kot gozd – zelene površine.
Poleg bivanja se na posameznih parcelah v sklopu stanovanj
dopuščajo tudi dejavnosti.
Zasnova območja (urbanistična in arhitekturna) je na‑
črtovana glede na reliefno oblikovanost terena, ki je vidno
izpostavljeno in pada proti jugu, vzhodu in zahodu. Ureditev
predvidene stanovanjske soseske nadaljuje obstoječo graje‑
no strukturo z vmesnimi zelenimi površinami. Pri oblikovanju
objektov se upošteva podeželsko okolje (vzdolžni tlorisi z daljšo
stranico vzporedno s plastnicami, strme strehe).
Območje OPPN se na severovzhodni strani preko devia‑
cije 1‑19 oziroma 1‑19a s posebnim projektom (IP: Navezava
deviacije 1‑19 s cestnim omrežjem IC Dolenja vas) navezuje
na deviacijo 1‑11 (regionalno cesto). Na jugozahodni strani
pa se priključuje na javno pot JP 790551. Notranje prometno
omrežje poteka v dveh višinskih nivojih v obliki črke »U«, del
pa se odcepi proti jugozahodu. Dostopnost parcel je v glavnem
predvidena iz notranjih cest, razen štirih parcel, ki so dostopne
z javne poti JP 790551.
13. člen
(zemljiška parcela)
Zemljiška parcela je zasnovana tako, da omogoča nemo‑
teno uporabo in vzdrževanje objektov. Določena je s površino
za umestitev objekta(ov), manipulativnim dvoriščem, parkirišči
in zelenico. Zemljiška parcela je lahko max. 50% pozidana. V
pozidanost zemljišča se štejejo tudi pomožni objekti. Velikost
zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu (list 9.1 Načrt
parcel).

14. člen
Stanovanjske stavbe so prostostoječe enote z upošteva‑
njem tipologije in morfologije obstoječega podeželskega okolja.
Znotraj ene stanovanjske stavbe je možna izvedba tudi dveh
bivalnih enot. Na parcelo naj se objekti locirajo znotraj površine
za umestitev objekta(ov) najbolj ugodno glede na dostopnost,
nagib terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega pro‑
stora, in sicer tako, da se ohrani čim večji del uporabne zelene
površine. V stavbah so, ob upoštevanju ostalih določb tega
odloka, dopustne dejavnosti iz 10. člena odloka, ki niso moteče
za stanovanjsko okolje.
Prikaz umestitve in dimenzij stavb v grafičnem delu,
list 5.1 Ureditvena situacija, je zgolj informativna glede na po‑
enotenost ter optimalno rešitev celotnega območja. Pri nadalj‑
njem projektiranju stavb so za investitorje obvezujoči lokacijski
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo ter vsi ostali
pogoji iz tega odloka.
Stanovanjske stavbe
Tipologija:
– definirana je kot prostostoječa grajena struktura podol‑
govate oblike vzporedno s plastnicami.
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit stavbe: je dovoljen na površini za
umestitev objekta(ov). Osnovni tloris je podolgovate oblike z
razmerji stranic od 1:1,2–1:1,5, pri čemer je širina osnovnega
tlorisa lahko maksimalno 10,0 m. Dopustno je dodajanje in
odvzemanje volumnov na osnovi podolgovatega tlorisa (npr.
v L, U, T obliki).
– Vertikalni gabarit: K+P+M (višina kolenčnega zidu do
največ 1,20 m).
Oblikovanje zunanje podobe:
– Kota pritličja oziroma kleti: se glede na izvedbo objekta
prilagodi koti priključka iz dostopne stanovanjske ceste. Kota
pritličja ne sme biti višja od 0,70 m nad koto urejenega terena.
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
– Streha: osnovna streha je dvokapna z naklonom strešin
od 38º–45º. Smer slemena je vzporedna z daljšo stranico ozi‑
roma s plastnicami. V detajlih je dovoljena kombinirana streha;
ravna ali enokapna streha, ki lahko obsega do ¼ površine
strehe. Dovoljena je izvedba frčad (ne sme presegati več kot
½ dolžine strehe na kateri leži) in čopov. Frčade na eni strehi
so enake oblike. Trikotna in trapezna strešna okna niso dovo‑
ljena. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike,
vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva
na podobo naselja.
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– Kritina: priporoča se bobrovec. Dovoljena je kritina v
opečni barvi, ki pa se lahko kombinira z bakreno pločevino.
Pri prekrivanju streh (dela strehe) z ravnim naklonom se pri‑
poročajo bakrena pločevina, steklo in ravna streha z nasutim
peskom ali travo (»zelena streha«). Strešni napušči nad polnimi
trikotnimi čeli ne smejo presegati 50 cm.
– Fasada: Oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členi‑
tev fasad in uporaba materialov naj bo usklajena s tradicional‑
nimi objekti. Dopustno je tudi uvajanje sodobnejših materialov
in oblikovnih pristopov. Fasada stanovanjske stavbe, ki gleda
proti dostopni cesti se oblikuje kot glavna fasada. Pretirano
členjenje in drobljenje fasad ni dovoljeno. Zidani deli fasade
se pobarvajo z nevsiljivimi barvami. Barve naj bodo umirjenih
tonov, vendar je možna uporaba širokega spektra. Uporaba flo‑
uroscentnih barv ni dovoljena. Lahko se uporabijo tudi kamnite
obloge, obloge iz fasadne opeke ali lesena obloga. Pri lesenih
oblogah morajo biti vsi leseni deli fasade enake barve. Upora‑
ba refleksnih stekel ni dovoljena. Možna je gradnja izzidkov,
balkonov in teras.
Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana znotraj površine za umestitev
objekta(ov) ter določena z minimalnimi odmiki od cestnega
sveta in sosednje parcele oziroma odmika med objekti. Odmik
med stavbami/objekti mora zagotavljati tudi ustrezne sanitar‑
no‑higienske pogoje objektov na lastniški parceli in na sose‑
dnjih zemljiščih (osončenje, prevetritev ipd.), zagotovljena pa
mora biti požarna varnost objektov ter ustrezna površina za
normalno vzdrževanje posameznega objekta.
– Oddaljenost od parcelne meje: minimalno 4 m.
– Oddaljenost od cestnega sveta: minimalno 5 m.
– Oddaljenost od sosednje stavbe: minimalno 8 m med
osnovnima enotama.
– Dostopi na parcelo: so za večino objektov definirani z
notranje dostopne ceste, za štiri objekte na jugu območja pa
z javne poti JP 790551. Dostopi se izvedejo glede na končno
organizacijo objekta(ov) na parceli. Glede na niveleto ceste so
le‑ti predvideni na nivo kleti oziroma na nivo pritličja.
Zunanja ureditev:
– Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in
zelenih površin, in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega
prostora na parceli.
– Zagotoviti je potrebno najmanj 2 parkirni mesti na bival‑
no enoto. Kolikor se v sklopu stanovanjske stavbe predvidi še
dejavnost, je potrebno zagotovi zadostno število parkirnih mest
za opravljanje le‑te.
– Zelenice na zemljiških parcelah se zatravijo ali horti‑
kulturno uredijo z avtohtonim zelenjem (visokodebelno sadno
drevje, lipa, tisa, pušpan, vrtnice, snežene kepe, španski be‑
zeg, tradicionalne lončnice za okrasitev oken …).
– Kjer višinskih razlik ni možno premostiti z blagimi in
ozelenjenimi brežinami, se dovolijo podporni zidovi. Narejeni
morajo biti iz domačih vrst kamna položenih na tradicionalen
način. Le‑ti so lahko postavljeni tik do meje zemljiške parcele,
vendar tako, da ne ovirajo ali motijo sosednje parcele ter, da
se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče.
15. člen
(pogoji za obstoječe stanovanjske stavbe v UE2)
Na stanovanjskih stavbah so dovoljene dozidave, nad‑
zidave, redna in investicijska vzdrževalna dela preureditve ter
rekonstrukcije v smislu izboljšanja bivalnih pogojev, vendar
največ do 50 m2.
V primeru rušitve obstoječe stavbe je dovoljena tudi gra‑
dnja novega objekta po pogojih 14. člena tega odloka.
16. člen
(pogoji za nestanovanjske stavbe v UE1 in UE2)
Nestanovanjske stavbe (gospodarski objekti ter vsi pomo‑
žni objekti, ki niso opredeljeni po Uredbi o vrstah objektov glede
na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08)) se postavijo v ozadju
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parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnega objekta
oziroma organiziranosti celotne površine.
Nestanovanjske stavbe
Tipologija:
– definirana je kot prostostoječa grajena struktura, podol‑
govate oblike vzporedno s plastnicami v podrejenem položaju
s stanovanjsko stavbo.
Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit stavbe: je dovoljen na površini za
umestitev objekta(ov). Tloris je podolgovate oblike z razmerji
stranic 1:1,4. Gabarit objekta ne sme nadvladovati gabarita
stanovanjske stavbe.
– Vertikalni gabarit: (K)+P.
Oblikovanje zunanje podobe:
– Streha: Slemena morajo biti nižja od slemen stano‑
vanjskih stavb. Dopuščajo se dvokapne, enopkapne ali ravne
strehe. Izvedba čopov je dovoljena. Frčade niso dovoljene.
– Fasada: Fasada mora biti oblikovno usklajena s fasado
stanovanjskega objekta.
Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana znotraj površine za umestitev
objekta(ov), vendar pa se pomožni objekti v ozadju lahko gra‑
dijo tudi do 1,5 m od meje, za kar mora dati lastnik sosednjega
zemljišča soglasje; sicer velja odmik 4,0 m. Če je odmik od
objekta manjši od 8,0 m, morajo biti fasade zasnovane proti‑
požarno. Umestitev objektov pa mora zagotavljati tudi ustrezne
sanitarno‑higienske pogoje objektov na lastniški parceli in na
sosednjih zemljiščih (osončenje, prevetritev ipd.).
17. člen
(usmeritve za nezahtevne in enostavne objekte)
Za nezahtevne in enostavne objekte na območju urejanja
veljajo določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost
(Uradni list RS, št. 37/08, v nadaljevanju: Uredba), če s tem
odlokom ni določeno drugače.
Tipologija nezahtevnih in enostavnih objektov je definira‑
na kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali
prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek
in zimski vrt). Oblikovanje le‑teh mora biti usklajeno z osnovnim
objektom (nedominanten, podrejen položaj).
– Lega nezahtevnih in enostavnih objektov je definirana
znotraj zemljiške parcele. Pomožni objekti za lastne potrebe
morajo biti locirani v ozadju parcele, razen nadstreška za av‑
tomobile. Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov so mini‑
malno 1,5 m od parcelnih mej, razen ograj, ki se lahko postavijo
glede na določila Uredbe.
– Ograje ali žive meje so lahko visoke do največ 1,5 m
vključno z morebitnim parapetom. Ograja mora biti transparen‑
tna (razen žive meje).
– Pomožni objekti za lastne potrebe morajo biti pritlični,
praviloma pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim
objektom glede barve fasade, naklona strehe, kritine itn. Locirani
so znotraj zemljiške parcele tako, da ne poslabšujejo izgleda
osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne površine.
– Na nadstreških za avtomobile je dovoljena ravna ali loč‑
na (polkrožna) transparentna streha. Nadstrešek za avtomobile
je lahko v leseni ali kovinski izvedbi, brez obodnih sten.
– Začasni objekti se lahko postavijo za omejeno časovno
obdobje. Dovoljeno je svobodno urbanistično in arhitektonsko
oblikovanje začasnih objektov.
– Ekološki otoki (zbiralnica ločenih frakcij) se postavijo
na betonsko podlago in se primerno zagradijo z leseno ali
kamnito ograjo oziroma se zazelenijo. Dovoljeno jih je nadkriti
z nadstrešnico z ravno streho, enotno za vse ekološke otoke
znotraj območja.
– Velikost podpornih zidov se prilagodi statičnim razme‑
ram na terenu. Narejeni morajo biti iz domačih vrst kamna
položenih na tradicionalen način. Le‑ti so lahko postavljeni do
meje zemljiške parcele oziroma tako, da ne ovirajo ali motijo
sosednje parcele ter, da se z gradnjo ne posega na sosednje
zemljišče.
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18. člen
(usmeritve za ureditev zelenih površin)
Zelen sistem (UE3):
Severozahodni del območja predstavlja gozdni rob, ki se
ohranja v primarni rabi oziroma se uredi za namen rekreacije
in/ali prostega časa. Možna je ureditev pešpoti (sprehajalna
pot, trim steza). Preoblikovanje terena ter premostitev višinskih
razlik mora biti izvedeno z blagimi in ozelenjenimi brežinami.
19. člen
(ureditev javnih površin)
(1) Ob notranji dostopni cesti (cesta »U«) se uredijo ho‑
dniki za pešce, namestijo luči za javno razsvetljavo, postavijo
koši za smeti.
(2) Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prila‑
goditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in
priključevanja, namestitve prometne signalizacije in opreme, v
skladu z določbami Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list
RS, št. 91/05, 26/06).
(3) Zasaditev v območju komunalnih vodov znotraj ce‑
stnega telesa ni dovoljena v skladu s 4. točko 70. člena Pravil‑
nika o projektiranju cest Uradni list RS, št. 91/05, 26/06).
(4) Komunalna in ostala infrastruktura poteka v koridor‑
ju javnih površin. Površina pod ekološkim otokom se utrdi s
tlakovci ali monolitno površino, ob robu otokov pa predvidi
ustrezna zazelenitev ali drugačne ureditve, ki zakrivajo poglede
na kontejnerje.
(5) Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora
biti sodobno oblikovana in poenotena z elementi drobne urbane
opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa,
označevalne table) in z arhitekturnim oblikovanjem območja.
Pri oblikovanju drobne urbane opreme je treba zagotoviti poe‑
notenje v materialih (les, kovina, steklo, beton) in barvah.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
20. člen
(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)
(1) Navezava na zunanje omrežje
Glavni priključek na severovzhodni strani OPPN:
– Območje OPPN se na severovzhodni strani preko devi‑
acije 1‑19 oziroma 1‑19a s posebnim projektom (IP: Navezava
deviacije 1‑19 s cestnim omrežjem IC Dolenja vas) navezuje
na deviacijo 1‑11 (regionalno cesto), na katerega je potrebno
pridobiti soglasje DRSC.
– Vse načrtovane ureditve morajo biti tako usklajene z
DLN za AC in vso nadaljnjo projektno dokumentacijo za nave‑
deni odsek avtoceste (Sprememba deviacije Mirna Peč, PGD
št. MP‑D11/9, maj 2009, izdelovalec PA‑NG d.o.o. Ljubljana).
– Cestni priključek stanovanjske soseske se v profilu
P103 predvidi izključno za promet osebnih vozil ter za dostavo
za potrebe soseske in ne pa za tovorni promet iz industrijske
cone Dolenja vas. Le‑ta mora biti usklajen s projektno doku‑
mentacijo PGD za spremembo deviacije Mirna Peč in v skladu
s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list
RS, št. 86/09).
Sekundarni priključek na jugozahodni strani OPPN:
– Na jugozahodni strani se območje priključuje z javne
poti JP 790551.
(2) Notranje prometno omrežje
Znotraj OPPN se tako uredita primarna dostopna cesta
(cesta »U«) s priključitvijo na regionalno cesto ter sekundarna
dostopna cesta (cesta »A«), ki se na zahodnem delu iz primar‑
ne ceste odcepi in priključuje na javno pot (JZ rob). Cestišče
posameznih cest se dimenzionira na končno debelino posame‑
znega sloja glede na rezultate geoloških raziskav in predvidene
prometne obremenitve.
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Projektirani prečni profil primarne in sekundarne dostopne
ceste znaša:
– cesta »U«: 8,40 m: to je širina vozišča 2x2,75 m (voz‑
išče) + 1x1,40 m (hodnik za pešce) + 1x0,50 m (bankina na
strani pločnika) + 1x1,00m (bankina).
– cesta »A«: 6,50 m: to je širina vozišča 2x2,75 m (vozi‑
šče) + 2x0,50 m (bankina).
(3) Projektirana računska hitrost znaša na notranjih cestah
40 km/h, na območju križišča pa je zmanjšana na 30 km/h.
(4) Peš promet je ločen z deniveliranim hodnikom za pe‑
šce (enostranskim). Načrtovan je ob dostopni cesti »U«.
(5) Kot požarna in intervencijska pot se opredelita obe
notranji cesti.
(6) Ograje, oporni zidovi in živice se lahko postavijo 0,5 m
od roba cestnega telesa.
(7) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno
ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno urbano opremo in talno
in vertikalno prometno signalizacijo (nesvetlobno, svetlobno)
in opremo v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00,
110/06, 49/08, 64/08 in 65/08 popr.). »Vhodi« na hodnik za pe‑
šce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno klančino. Svetla
širina klančine mora biti najmanj 90 cm. Pri urejanju območja
je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise s področja
cest oziroma urejanja prometnih površin, hkrati s Pravilnikom o
zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in upo‑
rabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni
list RS, št. 97/03). (Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve
križišč je potrebno upoštevati Priporočila SDR‑Cestna razsve‑
tljava PR 5/2.
(8) Zagotovljen je dostop na zaledne gozdne površine na
severovzhodnem delu OPPN z določitvijo javne površine do
obstoječe gozdne poti.
21. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje
in priključevanje)
Objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetsko
infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede skladno s pogoji
upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Vsi
primarni vodi infrastrukturnega omrežja potekajo v koridor‑
ju javnih površin. Dopustne so spremembe tras posameznih
vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi
ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora. Gradnja
vodov in naprav komunalne in energetske infrastrukture mora
potekati usklajeno z gradnjo objektov znotraj posamezne ure‑
ditvene enote.
Ureditev komunalne infrastrukture ob regionalni cesti in
prečkanja z le‑to morajo biti v skladu s Pravilnikom o projektira‑
nju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06). Minimalna globina vo‑
dov glede na nivo vozišča ceste mora biti v skladu z 61. členom
Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06).
Vzdolžnih posegov v vozišče regionalne ceste se ne dovoljuje,
dovoljeni so le odmiki v skladu z 61. členom Pravilnika o projek‑
tiranju cest. Vsa prečkanja komunalne infrastrukture z regional‑
no cesto so dovoljena le s prebojem oziroma podvrtavanjem,
razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste.
Ureditev komunalne infrastrukture mora biti usklajena s
projektno dokumentacijo Infrastruktura ob deviaciji 1‑11, od
profila P124 do profila P85 ob IC Dolenja vas (Topos d.o.o.,
Novo mesto, avgust 2009).
22. člen
(vodovod)
(1) Oskrba nove stanovanjske soseske s pitno in požarno
vodo se zagotavlja preko vodohrana Veliki Kal, ki je lociran na
koti 345 m nv. Priključevanje objektov je predvideno preko se‑
kundarnega (notranjega) omrežja. Le‑to se na severovzhodni
strani priključi na vodovodno omrežje, ki se bo izvedlo v sklo‑
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pu izgradnje infrastrukturnih objektov po projektu PZI 06/09:
Infrastruktura ob deviaciji 1‑11, od profila P124 do profila P85,
ob industrijski coni Dolenja vas (Topos d.o.o., Novo mesto,
avgust 2009). Na jugozahodnem delu se vodovod naveže/zan‑
ka na obstoječe vodovodno omrežje (LŽ 100) v javni poti JP
790551.
Za zagotovitev požarne vode nad koto 316 m nv. se pred‑
vidi priključitev na predvideni tlačni vod (Idejni projekt: Suho‑
kranjski vodovod – Občina Mirna Peč, št. projekta IDP‑4/2010,
Topos d.o.o.).
(2) Znotraj območja stanovanjske cone se sekundarno vo‑
dovodno omrežje zgradi v javnih površinah (hodniki za pešce,
kolesarske steze, ceste ...) iz nodularne litine ustreznih dimen‑
zij. Dimenzioniranje omrežja se izvede na osnovi hidravlične‑
ga izračuna celotnega vodovodnega sistema z upoštevanjem
dolgoročnih razvojnih potreb tega predela.
(3) Za vodovod mora biti izdelan projekt na nivoju PGD
– PZl, potrjen s strani bodočega upravljavca. Med gradnjo
vodovoda mora biti zagotovljen strokovni nadzor s strani upra‑
vljavca.
(4) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upo‑
števati:
– Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 73/03),
– Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 73/03).
23. člen
(kanalizacija)
(1) Na obravnavanem območju ni mešanega sistema
javne kanalizacije. Predvidena je izvedba kanalizacije v loče‑
nem sistemu.
(2) Za odvodnjavanje fekalnih odpadnih vod se v območju
urejanja zgradi glavni vod fekalne kanalizacije DN 300, ki pote‑
ka v primarni dostopni cesti 'U', ki se na SV strani priključuje na
fekalni kanal predviden po projektu Infrastruktura ob deviaciji
1‑11, od profila P124 do profila P85, ob IC Dolenja vas (PZI,
Topos d.o.o., Novo mesto, avgust 2009).
(3) Na glavni vod fekalne kanalizacije se priključujejo
sekundarni kanali s profilom DN 200. Za objekte, ki imajo koto
kleti predvideno pod koto nivelete ceste, se predvidi črpanje in
tlačni kanal do priključitve na glavni kanal.
(4) Na obstoječe kanalizacijsko omrežje je predvidena
priključitev dveh objektov v osrednjem južnem delu. Za obsto‑
ječo kanalizacijo je potrebno predhodno preveriti propustnost
(salonit – 20) in šele nato izvesti priključevanje.
(5) Za kanalizacijo mora biti izdelan projekt na nivoju
PGD – PZl, potrjen s strani bodočega upravljavca. Med gradnjo
kanalizacije mora biti zagotovljen strokovni nadzor s strani
upravljavca.
(6) Padavinske vode se odvaja po posebni kanalizaciji,
in sicer pretežni del se v primarni dostopni cesti 'U', ki se na
SV strani priključuje na meteorni kanal predviden po projektu
Infrastruktura ob deviaciji 1‑11, od profila P124 do profila P85,
ob IC Dolenja vas (PZI, Topos d.o.o., Novo mesto, avgust
2009). Zahodni del območja se vodi v meteorni kanal, ki poteka
v sekundarni dostopni cesti 'A', od tu se meteorne vode spe‑
ljejo v ponikovalnico, ki se nahaja na SZ delu zemljišč, izven
območja urejanja. Izpust meteornih voda s parkirišč se izvede
v meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob. Odvajanje
padavinskih voda z ureditvenega območja je treba predvideti v
skladu z 92. členom ZV‑1, in sicer na način, da bo v čim večji
možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih
površin. Zagotoviti je potrebno zadrževanje padavinskih voda
pred iztokom v površinske odvodnike z ukrepi, kot so zatravitev,
travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki.
(7) Meteorna in druga voda s parcel in objektov ne sme
pritekati na cesto ali na njej zastajati in ne sme biti speljana v na‑
prave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa. S predvideno
pozidavo se ne sme poslabšati odvodnjavanje državne ceste.
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(8) Za padavinske vode iz objektov in odvodnjavanje
manjših utrjenih površin se v največji meri izkoristi sistem
ponikovalnic na travnatih površinah znotraj zemljiške parcele.
Lahko se predvidijo tudi kapnice, ki se uporabijo tako za sani‑
tarno vodo kot za potrebe urejanja zunanjih travnatih površin.
Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno predvideti ukrepe za pre‑
prečitev udora ponikanih vod v cestna telesa.
(9) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upo‑
števati tudi:
– Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode na območju Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 33/06),
– Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS,
št. 35/06).
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
24. člen
(električno omrežje)
(1) Na območju urejanja potekajo 0,4 kV nadzemni vodi
in 0,4 kV vodi položeni prosto v zemljo. Pred pričetkom posega
v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zako‑
ličbo obstoječih vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh
gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. V
primeru del v bližini 20 kV vodov je potrebno naročiti varnostni
odklop tangirane naprave.
(2) Rešitev priključevanja območja na TP je potrebno v
sklopu projektiranja uskladiti z Elektro Ljubljana d.d. V primeru,
da je napajanje območja možno iz TP izven območja OPPN (v
okviru projekta infrastrukture ob deviaciji 1‑11 – TP Mirna Peč
postaja 2), se območje priključuje na le‑to. Po potrebi pa se
zgradi nova TP na severovzhodnem delu območja (ob primarni
postopni cesti 'U') s predvideno močjo do 250 kVA. Nova TP
znotraj območja se vzanka v obstoječe oziroma predvidene
20 kV kablovode. Predvidena je navezava na predvideno ele‑
ktrokabelsko kanalizacijo po projektu Infrastruktura ob deviaciji
1‑11, od profila P124 do profila P85, ob IC Dolenja vas (PZI,
Topos d.o.o., Novo mesto, avgust 2009), in sicer na SV strani
območja. Predvidena TP bo kabelske betonske izvedbe, ve‑
likosti glede na inštalirano moč, z notranjim posluževanjem.
Nova TP naj vsebuje tri‑celični SN stikalni blok (celice: vodna,
vodna, transformatorska). Za 20 kV kablovod zagotoviti PVC
cevi 4 x fi 160 mm.
(3) Nizkonapetostni razvodi so predvideni v novi elek‑
trokabelski kanalizaciji od TP do posameznih odjemnih mest.
Kabelska kanalizacija poteka v predvidenem cestnem omrežju.
Za potrebe informatike po celotni trasi EKK predvidi še dvojček
2 x fi 50 mm. Kabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi
ø160 mm ter jaški standardnih dimenzij (2 m x 2 m x 1,8 m,
prehodni: 1,2 m x 1,6m x 1,8 m oziroma nadomeščeni z BC)
ter se jih v cestnem telesu dodatno zaščiti s pustim betonom.
Kanalizacija se vodi v bankini hodnika za pešce odmaknjeno
od ostale infrastrukture minimalno 1 m. Kanalizacijo se polaga
v globino 80 cm. V hodniku za pešce se cevi zasipljejo 20 cm
nad temenom s peskom 0–4 ter nato z gramozom. Pri prehodih
in poteku kabla pod utrjenimi površinami se le‑tega zaščiti s
PVC cevjo in obbetonira.
(4) Nova odjemna mesta so v prostostoječih omaricah,
velikosti glede na število in velikost odjema, locirane na mestih,
ki omogočajo stalen dostop. Možne so skupinske omarice za več
odjemnih mest. Lokacijo odjemnih mest se določi pri nadaljnjem
projektiranju. Tehnični parametri odjemnih mest bodo podani v
soglasju za priključitev za posamezno odjemno mesto.
(5) Na območju urejanja se izvede klasična javna razsve‑
tljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m.
Kable, PP 41 A 5x10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem
razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, višina
kandelabrov znotraj kompleksa je največ 7.00 m. Razsvetljava
mora biti izvedena s svetilkami, ki ne povzročajo t.i. svetlobne‑
ga onesnaževanja, in sicer v skladu z določili Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07 in 109/07), priporočljiva so LED svetila.
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(6) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s
pocinkanim valjancem FeZN.
25. člen
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)
(1) Za navezavo nove soseske na telekomunikacijsko
omrežje je treba dograditi obstoječe TK omrežje. Predvidena
je navezava na TK kanalizacijo po projektu Infrastruktura ob
deviaciji 1‑11, od profila P124 do profila P85, ob IC Dolenja
vas (PZI, Topos d.o.o., Novo mesto, avgust 2009), in sicer na
SV strani območja.
(2) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase
obstoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje k pro‑
jektnim rešitvam. Obstoječe TK omrežje je potrebno ustrezno
zaščititi oziroma prestaviti na osnovi projektne rešitve.
(3) Kabelsko kanalizacijo se v soseski izvede ob predvide‑
nem cestnem omrežju. TK kanalizacija se v območju urejanja
vodi z odmikom 1,00 m poleg EKK v hodniku za pešce ob
primarni dostopni cesti 'U' in sekundarni cesti 'A' in ob javni
poti JP 790551. Kanalizacija se gradi iz PVC cevi, ki se jih v
utrjenih površinah obbetonira. Poleg TK kanalizacije se ločeno
vodi tudi kanalizacija za KTV omrežje. Za izvedbo se pripravi
ločena projektna dokumentacija.
(4) Za priključitev posameznih objektov na TK omrežje se
predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezen cevni
dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora biti
le‑ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica
mora biti vgrajena na mestih, ki omogočajo stalen dostop.
26. člen
(ogrevanje)
Stavbe bodo imele lastno kotlovnico. Ogrevajo pa se lah‑
ko tudi z izkoriščanjem drugih virov energije – npr. alternativnih
virov ogrevanja in tudi hlajenja (pasivna hiša), s solarno energi‑
jo (obnovljivi viri energije), topolotne črpalke ipd. Za gorivo se
uporablja plin, olje ali obnovljive vire (biomasa).
27. člen
(odpadki)
(1) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj ob‑
močja urejanja in redno odvažajo v Center za ravnanje z odpadki
Dolenjske, v Leskovec. Na območju OPPN se zagotovi potrebno
število ekoloških otokov (zbirnih mest posod za odpadke). Le‑ti se
locirajo tako, da bo možen odvoz s komunalnim vozilom, skladno
z Odlokom o zbiranju odpadkov (Uradni list RS, št. 37/07).
(2) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (em‑
balaža /papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali
odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v
zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
(3) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z grad‑
benimi odpadki ravnati na način, ki je predpisan z Uredbo o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni
list RS, št. 34/08).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
28. člen
(kulturna dediščina)
Na obravnavanem območju ni evidentirane kulturne de‑
diščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
29. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)
Območje predvidene stanovanjske soseske spada v ob‑
močje II. stopnje varstva pred hrupom po Uredbi o mejnih
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vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05
in 34/08) je to območje čiste stanovanjske površine, kjer ni
dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja
hrupa. Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa so določene
z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08).
Za načrtovane stavbe v območju OPPN je treba upo‑
števati obremenitve s hrupom na predmetnem območju ter
načrtovati ustrezno zvočno zaščito objektov skladno z določili
Pravilnika o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
Eventuelna potreba po izvedbi protihrupne zaščite objekta
in funkcionalnega zemljišča objekta zaradi hrupa, ki ga bo pov‑
zročal promet na državni cesti ne sme biti v breme upravljavca
ceste. Direkcija RS za ceste ne bo zagotavljala nobenih doda‑
tnih ukrepov varstva pred hrupom za tangirano območje, kot
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledi‑
ca obratovanja državne ceste na tangiranem odseku.
30. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)
Predvidena obremenitev zraka zaradi izgradnje stano‑
vanjske soseske ne bo presegala dovoljenih koncentracij po
Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednosti
snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in tako ne bo vplivala na
povečanje onesnaženosti zraka. Objekti, ki bi povzročali preko‑
merno onesnaženje zraka na območju OPPN, niso dovoljeni.
Pri ureditvi ogrevanja objektov je treba upoštevati Uredbo
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 34/07). Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene
iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno
višino.
31. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)
(1) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod je predvi‑
deno s priključitvijo na centralno čistilno napravo Mirna Peč,
padavinske vode pa se speljejo v ponikovalnice ali površinske
odvodnike. Onesnažene padavinske vode se lahko odvajajo
le preko lovilcev olj in maščob. Za zmanjšanje hipnega odtoka
padavinskih voda z utrjenih (urbanih) površin je treba zagotoviti
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske od‑
vodnike z ukrepi, kot so zatravitev, travne plošče, zadrževalni
bazeni, suhi zadrževalniki oziroma zbiralni bazeni za nadaljnjo
uporabo te vode za sanitarne namene ali vzdrževanje javnih
površin.
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list. RS, št. 45/07) oziroma Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 98/07).
(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih od‑
padnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05 in 45/07).
32. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)
Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je
predvidena postavitev transformatorske postaje, ki predstavlja
nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev in obratovanje
se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v
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naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št. 70/96).
33. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)
Lega stavb oziroma organizacija notranjih prostorov mora
biti predvidena tako, da v največji možni meri omogoča kvali‑
tetno južno, jugozahodno ali jugovzhodno orientacijo. S pred‑
videno gradnjo, ki višinsko ne bo izstopala iz okolice ter z upo‑
števanjem zadostnih odmikov med stavbami, bo zagotovljen
ustrezen kot osončenja fasad in odprtih površin preko celega
leta. Pri organizaciji prostorov je potrebno zagotoviti dobro
osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov, v smislu
upoštevanja čim večje naravne osvetlitve in osončenja bivalnih
in delovnih prostorov.
34. člen
(varovanje krajinskih značilnosti)
Načrtovane stanovanjske stavbe ne bodo presegale viši‑
ne K (klet) + P (pritličje) + M (mansarda) in tako ne bodo izsto‑
pale od horizontalnih gabaritov obstoječih objektov. Umestitev
stavb na lokacijo pa v največji možni meri upošteva morfologijo
terena. Kot take ne bodo izstopale iz krajinske slike in obstoje‑
če okoliške pozidave.
Pri zasaditvah je treba upoštevati krajinske značilnosti
(naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti …).
35. člen
(varovanje plodne zemlje in tal)
Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površi‑
ne in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane pla‑
sti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo.
Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja
odlaga v pasovih, višine do 2 m ter nato uporabi pri končni
ureditvi območja.
36. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda ter narave)
(1) Načrtovane prostorske ureditve bodo posegale v ob‑
močje gozda, zaradi česar bo prišlo do poseka dela gozda.
Objekti morajo biti od novega gozdnega roba odmaknjeni vsaj
za drevesno višino odraslega sestoja oziroma najmanj 10 m,
razen na severovzhodnem robu, kjer je ta razdalja lahko izje‑
moma tudi manjša 5 m.
(2) Drevje, predvideno za posek, je v skladu s 17. členom
Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba
US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO‑1, 115/06 in 110/07)
potrebno označiti; označitev opravi pooblaščen delavec Zavoda
za gozdove – Krajevna enota Novo mesto po pridobitvi potreb‑
nih dovoljenj in soglasij ter po detajlni zakoličbi meje območja
urejanja. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega
dovoljenja za gradnjo (3. člen Zakona o graditvi objektov, Ura‑
dni list RS, št. 102/04 – ZGO‑1‑UPB1, 92/05, 93/05, 111/05 in
126/07). Sečnja drevja in spravilo lesnih sortimentov morata biti
opravljena v skladu s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s
sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
(Uradni list RS, št. 55/94). Morebitne štore ter odvečen odkopni
material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd, am‑
pak le na urejene deponije odpadnega gradbenega materiala
oziroma ga je potrebno vkopati v zasip.
(3) Z namenom, da se bo spravilo in odvoz lesa iz gozda
lahko izvajalo tudi po gradnji, se zagotovi ustrezen potek vlak
(tam, kjer bodo obstoječe vlake prekinjene) in ob priključkih na
cesto uredijo rampni prostori za skladiščenje, manipuliranje
in nakladanje lesa. Na rampnih prostorih naj se uredi primer‑
no odvodnjavanje. Predvidene ceste morajo omogočati odvoz
lesa, kar pomeni, da mora biti zagotovljen primeren dovoz
s samega rampnega prostora na cesto (urejen priključek ali
pogreznjeni robniki v dolžini najmanj 8 m + 2 x 1 m poševnih
robnikov).
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(4) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne po‑
škodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju,
na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah. Ob pose‑
kanem delu gozda je treba izvesti zasaditev novega gozdnega
roba, ki naj ima stopničasto strukturo (drevesni in grmovni sloj)
in ob uporabi avtohtonih drevesnih vrst.
37. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni evidentiranih naravnih vre‑
dnot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko
raznovrstnost.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
38. člen
(naravne omejitve)
Pri izvedbi posameznih rešitev po OPPN za stanovanjsko
območje »Nad postajo« morajo biti upoštevane naravne ome‑
jitve (erozivnost ter plazovitost terena), zaradi česar je treba
temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje.
39. člen
(obramba in zaščita)
Za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin
pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč
je potrebno upoštevati Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklo‑
nišč (Uradni list RS, št. 57/96).
40. člen
(varstvo pred požarom)
Za zagotovitev ustrezne požarne in druge varnosti je treba
pri projektiranju stavb upoštevati naslednja izhodišča:
– cono potresne ogroženosti in terenu primerno predvideti
način gradnje;
– požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti
ustrezne ukrepe;
– možnost razlitja nevarnih snoví in predvideti ustrezne
ukrepe;
– vse ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o
varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno preči‑
ščeno besedilo);
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) ter 6.,
7 ali 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni
list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne
protipožarne ločitve, skladno s 3. členom Pravilnika o požarni
varnosti (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premo‑
ženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za
intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti,
Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– izvesti ojačitev prve plošče ali zagotoviti gradnjo za‑
klonišč v primerih, ko gre za dejavnost, kjer je le‑ta obvezna
(68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča‑
mi, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
celotna Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Uradni list
RS, št. 57/96).
41. člen
(potresna varnost)
Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za
VII. stopnjo MCS (Mercali‑Cancani‑Sieberg) lestvice, ki velja
na tem območju. V skladu z določili Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05)
morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da
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vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in upora‑
bo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in
vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
IX. NAČRT PARCELACIJE
42. člen
(1) Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela. Mejne
točke parcel so opredeljene po Gauss‑Krugerjevem koordina‑
tnem sistemu in so razvidne iz istega načrta. Načrt parcelacije
je osnova za nadaljnje projektiranje.
(2) Posamezne parcele je možno združevati, deliti ali širiti
v okviru dopustnih odstopanj, določenih s tem OPPN.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
43. člen
(etapnost izvedbe)
(1) V prvi etapi se izvedejo objekti, ki jih je možno sa‑
mostojno priključevati na obstoječo infrastrukturo brez večjih
rekonstrukcij ali drugih posegov v prostor.
V prvi etapi je izjemoma možna tudi gradnja objektov, kjer
je možna priključitev na obstoječe komunalne naprave in objekte
za normalno uporabo. Vendar pod naslednjimi pogoji: Sestavni
del projekta za objekt mora biti tudi projektna dokumentacija
za celotno cestno in ostalo infrastrukturo iz katere je razvidna
priključitev in postavitev objektov na predvideno infrastrukturno
omrežje. Na to projektno dokumentacijo mora podati soglasje
strokovna služba občine. Območje projektiranih cestnih in ostalih
infrastrukturnih objektov mora biti tako obsežno, da je iz njega
razvidna tehnična usklajenost nadaljevanja gradnje.
(2) V drugi fazi se izvede cestna infrastruktura z osnovno
komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo.
(3) V zadnji fazi pa protiprašna zaščita cest in ureditev
javnih površin.
(4) Objekti se lahko izvedejo skladno z izgrajenimi do‑
stopi.
44. člen
(pogoji in zahteve upravljavca železnice)
Območje se nahaja desno od železniške proge št. 80
D.m. – Metlika–Ljubljana, v KM 88+000/590. Odvodnjavanje
mora biti urejeno tako, da se vode ne bodo stekale proti že‑
lezniški progi ali kako drugače kvarno vplivale na železniške
objekte in naprave.
Za morebitna križanja instalacij z železniško progo je
potrebno pridobiti dodatne projektne pogoje.
Za posege na tem območju je potrebno upoštevati Zakon
o varnosti v železniškem prometu (ZVZe1P, Uradni list RS,
št. 61/07) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov
ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v
varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrij‑
skem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87).
XI. VELIKOST DOPUSTNH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN
45. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance:
– Podane so max. možne višine objektov, dovoljeni so
tudi nižji objekti, če ni s tem odlokom predpisana minimalna
višina.
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– Zemljiške parcele je možno združevati in deliti oziroma
jih oblikovati na novo pod pogojem, da je omogočen dostop
iz dostopne ceste. Z združevanjem zemljiških parcel se lahko
združuje tudi površina za umestitev objekta(ov) in dostopi. Pri
delitvi pa se pri vzpostavitvi površine za postavitev objekta(ov)
upoštevajo zadostni odmiki od novih parcel, ki so predvideni s
tem odlokom.
– Dovoljena so odstopanja od odmikov od parcelnih mej
ter objektov:
– odmik od parcelne meje oziroma sosednjega objekta
je lahko manjši od 4,0 m v primeru, ko gre za funkcionalne ele‑
mente objekta (nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice,
požarne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in
podobno), in sicer do 2,5 m od parcelne meje;
– za gospodarske ter vse pomožne objekte, ki niso
opredeljeni po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost
(Uradni list RS, št. 37/08) in so locirani v ozadju parcele je odmik
od parcelne meje lahko manjši od 4,0 m, za kar mora dati lastnik
sosednjega zemljišča soglasje; sicer velja odmik 4,0 m;
– oddaljenost nezahtevnih in enostavnih objektov za
lastne potrebe ter začasnih objektov od parcelne meje dru‑
gega lastnika, je lahko manjši od 1,50 m, ob soglasju lastnika
sosednje parcele.
– Pri gradnji ali prenovi cestnih ureditev, komunalno‑ener‑
getske infrastrukture, sistemu zvez in zunanjih ureditvah so
dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastruk‑
turnih objektov ter naprav, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi
zaradi lastništva zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali
bolj ekonomične rešitve. Pri čemer le‑te ne poslabšajo ob‑
stoječega oziroma predvidenega stanja. Kolikor so potrebne
spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike,
da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosil‑
cev urejanja prostorov v postopku sprejemanja tega OPPN, je
potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja
pristojnih soglasodajalcev.
– V faznosti je možno odstopanje pri gradnji objektov, kjer
je možna priključitev na obstoječe komunalne naprave in objek‑
te za normalno uporabo, vendar pod pogoji, ki so navedeni v
43. členu tega odloka.
46. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so ob‑
veznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah
naslednje:
– Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pravočasno
obvestiti upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komu‑
nalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma za‑
količbe in ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter
nadzora nad izvajanjem del.
– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi
oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih
in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe
nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.
– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca.
– Stroške ogleda, zakoličbe, zaščite, prestavitve infra‑
strukturnega omrežja (vključno z izdelavo projektov) ter nad‑
zora krije investitor prostorske ureditve. Prav tako bremenijo
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del
v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali.
– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in
gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje
okolja.
– V primeru, da bo hrup prekoračen od dovoljenega, bo
potrebno izvesti monitoring in meritve na osnovi katerih se
naknadno predvidijo ustrezni ukrepi.
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– Za vse lokacije, ki se nahajajo nad obstoječo stano‑
vanjsko pozidavo jugovzhodno od OPPN, je pred pričetkom
projektiranja oziroma gradnje potrebno pridobiti geomehansko
poročilo. Na podlagi le‑tega se predvidi podporno konstrukcijo
kot zaščito objektov. Novogradnje pa se predvidijo tako, da se
obstoječe stanje ne bo poslabšalo oziroma da se bodo prepre‑
čili negativni vplivi novogradnje na obstoječo pozidavo.
– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh ze‑
mljišč v času gradnje in po gradnji.
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo.
– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja
oziroma posamezne lokacije.
– Možna potreba po izvedbi protihrupne zaščite objekta
in funkcionalnega zemljišča objekta zaradi hrupa, ki ga bo
povzročal promet na državni cesti ne sme biti v breme upra‑
vljavca ceste.
– Investitor mora tudi po izvedbi posega omogočiti gospo‑
darjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod
enakimi pogoji kot pred gradnjo.
– Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1
iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji
požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odločba US
in 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna
izdelava študije požarne varnosti, pred vložitvijo vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja, dolžni pridobiti požarno soglasje k pro‑
jektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
– Pred realizacijo projekta OPPN se s pogodbami uredijo
vse lastniške in odškodninske razmere.
XIII. KONČNE DOLOČBE
47. člen
Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, ko so vsi pred‑
videni objekti zgrajeni in v uporabi ter izvedene vse ostale
ureditve, se območje ureja z Občinskim prostorskim načrtom
Občine Mirna Peč.
48. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opra‑
vlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
49. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini Mirna Peč.
50. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-02/2007-79
Mirna Peč, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

3377.
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ODLOK
o spremembah Odloka o občinskih cestah
1. člen
V Odloku o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 66/00,
51/06 in 37/07) se v šestem odstavku 31. člena besedilo
»Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s
prostorskimi izvedbenimi akti Občine Mirna Peč« nadomesti z
besedilom »Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja
urejena z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-30/2010-2
Mirna Peč, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

3378.

Sklep o korekciji v OPN določene meje
območja, ki se ureja z OPPN za stanovanjsko
območje »Nad postajo«

Na podlagi 117. člena Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 60/09, 67/09 popr.,
82/09 popr.) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list
RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna
Peč na 29. redni seji dne 13. 7. 2010 sprejel

SKLEP
o korekciji v OPN določene meje območja, ki se
ureja z OPPN za stanovanjsko območje
»Nad postajo«
1. člen
Na podlagi Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
za stanovanjsko cono »Postaja« (Uradni list RS, št. 5/10) se
območje predmetnega OPPN na južnem delu zmanjša, in sicer
tako, da se meja OPPN pomakne proti severu za cca 10 m. Iz
območja urejanja se tako izvzamejo deli zemljišč s parcelnimi
št. 503/43, 503/25, 503/36 in 503/5, vse k.o. Mirna Peč, kar je
razvidno iz grafičnega dela (list št. 5.1 Ureditvena situacija).
Na podlagi te korekcije se spremeni tudi meja v OPN Mirna
Peč – grafični del.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-02/2007-80
Mirna Peč, dne 14. julija 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

Odlok o spremembah Odloka o občinskih
cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US:
U‑I‑325/04‑8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09 in 109/09) in
16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07,
14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 29. redni
seji dne 13. 7. 2010 sprejel
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RAVNE NA KOROŠKEM
3379.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
za izvedbo projekta Športno-rekreacijskoturistični park Ravne

Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člena
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Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99
… 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na
35. redni seji dne 7. 7. 2010 sprejel

ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta Športno-rekreacijsko-turistični park
Ravne
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem ugotavlja
javni interes za izvedbo projekta v obliki javno‑zasebnega par‑
tnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa
način podelitve koncesije gradenj za gradnjo, vzdrževanje in
upravljanje telovadnice pri obstoječem objektu Dom telesne
kulture v Športno‑rekreacijsko‑turističnem parku v Občini Rav‑
ne na Koroškem (v nadaljevanju: telovadnica) ter določa pogo‑
je za oddajo koncesije.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja
pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega
izvajanja,
2. pogoje, ki jih mora izpolniti izvajalec koncesije (v nada‑
ljevanju: koncesionar),
3. splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja koncesionirane dejavnosti,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja,
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje, vzdrže‑
vanja in upravljanja z objektom telovadnice, ki jih koncesionar v
obliki uporabe prostorov zaračunava uporabnikom.
3. člen
Koncesija zajema zlasti:
– gradnjo v skladu s projektno dokumentacijo, s katero
razpolaga koncendent,
– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
– upravljanje z objektom v koncesijski dobi,
– zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom.
Koncesija gradenj se izvede po modelu BOT (model zgra‑
di‑upravljaj‑prenesi v last).
4. člen
Uporabniki objekta telovadnice so javni zavodi s področja
vzgoje, izobraževanja in športa, športni klubi, društva, občani
in drugi.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega
prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega
prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpol‑
njuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti
v Republiki Sloveniji.
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
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– da pripravi in predloži tehnični elaborat, iz katerega
izhaja njegova usposobljenost za izvajanje koncesije in način
opravljanja koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za
čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvali‑
tetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugi‑
mi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije (načrtovanje,
upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so predmet
koncesije),
– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene za ves čas
trajanja koncesije,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri
izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za
odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izva‑
janjem koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v
njegovem imenu, koncedentu ali tretji osebi,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran,
sprejel vse obveznosti iz tega odloka in pogoje iz razpisne
dokumentacije,
– da predloži garancijo za kontinuirano in kvalitetno izva‑
janje javne službe,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja
tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki
Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih
uporabo Republika Slovenija priznava
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE
KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI
7. člen
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se
uredijo s pogodbo o javno‑zasebnem partnerstvu. Pogodba
mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izva‑
janje javno zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja,
da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja,
ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo pre‑
vzeti poslovno tveganje financiranja projekta javno‑zasebnega
partnerstva, tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tveganja,
tveganja obsega uporabe prostorov, tveganja racionalne rabe
energije in tveganja obsega tekočega vzdrževanja. Javni par‑
tner mora s pogodbo o javno zasebnem partnerstvu vzpostaviti
mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javne‑
ga interesa.
Pri izvajanju javne službe mora koncesionar:
– zagotavljati kontinuirano in kvalitetno opravljanje stori‑
tev ter nemoteno izvajanje dejavnosti uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev
koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporab‑
nikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge
standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejav‑
nosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o koncesionirani
dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti
strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane
dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno konce‑
dentu in drugim, z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti konce‑
dentu v posest objekt, na katerem bo izvajal koncesionirano
dejavnost,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz konce‑
sije.
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V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
8. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita
v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s podpi‑
som koncesijske pogodbe in traja 2+15 let.
VI. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev
koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev (tretjim ose‑
bam) in se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
10. člen
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o jav‑
no‑zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št., 127/06). Merila
za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno‑zasebnega partner‑
stva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno‑zasebnem partnerstvu in aktu
o javno‑zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi ter obsegu in območju javno‑zaseb‑
nega partnerstva,
– začetku in trajanju javno‑zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno‑zasebnega partner‑
stva,
– kraju, času in plačilnih pogojih za dvig razpisne doku‑
mentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev vlog,
– zahtevah glede vsebine vlog,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati kon‑
cesionar in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne vloge,
– merilih za izbiro najugodnejšega kandidata,
– naslov, datum in uro odpiranja vlog,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– o odgovorni osebi za dajanje informacij in
– druge navedbe.
11. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo v skladu z
52. členom Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) imenuje župan.
Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če
je zanjo glasovala večina vseh članov komisije. Komisija pri‑
pravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki je podlaga za
izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Sklep o izbiri izda direktor
občinske uprave Občine Ravne na Koroškem.
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska po‑
godba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. V koncesijski
pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja med koncedentom
in koncesionarjem.
12. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena
od ponudb ni sprejemljiva, ne sklene koncesijske pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami
koncesijske pogodbe opravljajo organi koncedenta.
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Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati
poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in
dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki
se nanaša na predmet koncesije.
Koncesionar mora koncedentu za preteklo leto podati
letno poročilo o izvajanju koncesije do 15. aprila, kar se po‑
drobneje opredeli v koncesijski pogodbi.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo
pristojne inšpekcijske službe.
IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
14. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je
pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne
podaljšajo,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih
hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje kon‑
cesionirane dejavnosti oziroma njeno izvajanje v nasprotju z
določili tega odloka ali koncesijske pogodbe, neizpolnjevanje
predpisanih pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
neustrezno vzdrževanje objekta in neizpolnjevanje prevzetih
obveznosti, določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge med‑
sebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo
v koncesijski pogodbi.
16. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da konce‑
sionar preneha opravljati koncesijsko dejavnost pred potekom
časa trajanje koncesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti
pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se
določijo s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede
na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za
to določenem roku,
– če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in
pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju
osnovnih dejavnosti na področju športa,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih
predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če se koncesionar pri svoji dejavnosti ne drži predpisov
in standardov ali navodil koncedenta,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva‑
jati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncendent mora koncesionarju dati primeren rok za
odpravo kršitev. Roki se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico v primeru
stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o jav‑
no‑zasebnem partnerstvu.
X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE
KONCESIONIRANE SLUŽBE
18. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja
izvajanje koncesionirane dejavnosti in občasno koncedentu
posreduje svojo oceno izvajanja koncesionirane dejavnosti.
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19. člen
Vstop v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega kon‑
cesionarja je možen samo s privolitvijo koncedenta. Možnost
vstopa se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opra‑
vljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zara‑
di višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
20. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem javne
službe po tem odloku, se določi s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-2-0003/2008
Ravne na Koroškem, dne 8. julija 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

RIBNICA
3380.

Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2 in 14/10), 7. in 16. člena Statuta
Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet
Občine Ribnica na 20. redni seji dne 15. julija 2010 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
dr. Ivana Prijatelja Sodražica
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o usta‑
novitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr.
Ivana Prijatelja Sodražica (Uradni list RS, št. 57/96 in 26/97).
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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izobraževanja – ZOFVI‑UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08
in 58/09) ter 7. in 82. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni
list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na
20. redni seji 15. julija 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustano‑
vitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola
dr. Franceta Prešerna Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97,
37/98, 49/07 in 105/08), v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Besedilo tretjega odstavka 13. člena se razveljavi in na‑
domesti z novim, ki glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev osnovne šole in
– trije predstavniki staršev.«
Drugi stavek petega odstavka 13. člena se razveljavi in
nadomesti z novim, ki glasi:
»Delavci zavoda izvolijo enega predstavnika izmed delav‑
cev obeh podružničnih šol, tri predstavnike izmed strokovnih
delavcev centralne šole in enega predstavnika izmed gospo‑
darsko‑upravnih in računovodskih delavcev.«
3. člen
Besedilo prvega odstavka 21. člena odloka se razveljavi.
Novo besedilo glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izo‑
brazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izo‑
brazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po
študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma naj‑
manj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2008
Ribnica, dne 15. julija 2010

Št. 01-JT-601/96
Ribnica, dne 16. julija 2010

Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

3382.
3381.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41., 140. člena Zakona o financiranju vzgoje in

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41., in 140. člena Zakona o organizaciji in finan‑
ciranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI‑UPB5, Uradni list RS,
št. 16/07, 35/08, 58/09 in 65/09) ter 21. člena Statuta Občine
Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet
Občine Ribnica na 20. redni seji 15. julija 2010 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi
javnega vrtca Vrtec Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 25/97,
49/07 in 105/08), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
Besedilo tretjega odstavka 13. člena se razveljavi. Novo
besedilo glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.«
Drugi stavek petega odstavka 13. člena se razveljavi in
nadomesti z novim, ki glasi:
»Delavci zavoda izvolijo štiri predstavnike izmed strokov‑
nih delavcev in enega predstavnika iz gospodarsko‑upravnih in
računovodskih delavcev.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2008
Ribnica, dne 15. julija 2010
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

ROGAŠKA SLATINA
3383.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu (OPPN) za del območja deponije
komunalnih odpadkov na Tuncovcu
pri Rogaški Slatini – za potrebe deponiranja
industrijskih odpadkov

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, spremembe: Uradni list RS,
št. 70/08 – ZVO‑1B, 108/09) in 16. člena Statuta Občine Roga‑
ška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine
Rogaška Slatina na 33. redni seji dne 28. 4. 2010 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) za del območja deponije komunalnih
odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini –
za potrebe deponiranja industrijskih odpadkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Sprememb in do‑
polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška
Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list
RS, št. 83/03), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za
del območja deponije komunalnih odpadkov na Tuncovcu pri
Rogaški Slatini – za potrebe deponiranja industrijskih odpadkov
(v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje IPING d.o.o.,
v marcu 2010 pod številko projekta 28/2007.
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Na deponiji je predvideno deponiranje nenevarnih indu‑
strijskih odpadkov s klasifikacijskimi številkami po Uredbi o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08):
– 10 11 20 (Trdni odpadki iz čiščenja odpadne vode na
kraju nastanka, ki niso navedeni po 10 11 19)
– 10 11 12 (Odpadno steklo, ki ni navedeno po
10 11 11).
2. člen
Sestavni deli OPPN
OPPN obsega tekstualni del, grafični del in obvezne prilo‑
ge iz 19. člena ZPNačrt‑a (Uradni list RS, št. 33/07, Spremem‑
be: Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO‑1B, 108/09).
Tekstualni del obsega:
– Opis prostorske ureditve
– Umestitev načrtovane ureditve v prostor
– Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sose‑
dnjimi območji
– Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
– Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
– Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključe‑
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
– Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de‑
diščine
– Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave
– Način, vrsto in namen prenove naselja ali njegovega
dela
– Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravni‑
mi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– Etapnost izvedbe prostorske ureditve
– Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko‑
valskih in tehničnih rešitev
– Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti podrobnega načrta.
Grafični del obsega:
– Izsek iz grafičnega načrta kartografskega
dela občinskega prostorskega načrta s prikazom
lege prostorske ureditve na širšem območju
– Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
– Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
– Zazidalna oziroma ureditvena situacija –
končno stanje
– Zazidalna oziroma ureditvena situacija –
1. faza
– Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko javno in‑
frastrukturo ter grajeno javno dobro
– Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje
okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
– Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
– Načrt parcelacije

M 1:5000
M 1:1000
M 1:5000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000.

Priloge obsegajo:
– Smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora
– Fotografije območja urejanja
– Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt
(OPPN) za del območja deponije komunalnih odpadkov na
Tuncovcu pri Rogaški Slatini – za potrebe deponiranja industrij‑
skih odpadkov; Številka projekta: EK‑08‑265A; Odgovorni pro‑
jektant: Dušan Kresnik, univ.dipl.biol. (št. odločbe okoljskega
izvedenca: 35401‑42/2004); Podjetje: KOVA d.o.o., Teharska
cesta 4, 3000 Celje
– Hidrogeološko poročilo za potrebe izdelave obratoval‑
nega monitoringa na novem odlagališču industrijskih odpad‑
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kov Tuncovec; Številka: J‑II‑30d/b7‑3/251‑c; Vodja: dr. Nina
Mali, Podjetje: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1001
Ljubljana
– Geološko geotehnično poročilo; Številka: 1461/2008;
Odgovorni izdelovalec elaborata: Danilo Muhič, dipl. inž. grad.
(G‑1027); Podjetje: GPRO Danilo MUHIČ s.p., Razvanjska
cesta 76, 2103 Maribor
– Hidrološko-hidravlična analiza Teršnice; Številka pro‑
jekta: 23/07; Odgovorni projektant: Branko Skutnik, univ. dipl.
inž. grad. (G‑0246); Podjetje: Hidrosvet d.o.o., Projektiranje in
tehnično svetovanje, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
– Strokovne podlage s področja upravljanja z vodami
»OPPN za del območja deponije komunalnih odpadkov na Tun‑
covcu pri Rogaški Slatini‑za potrebe deponiranja industrijskih
odpadkov«; Številka projekta: 26/09a; Odgovorni projektant:
Branko Skutnik, univ. dipl. inž. grad. (G‑0246); Podjetje: Hi‑
drosvet d.o.o., Projektiranje in tehnično svetovanje, Kidričeva
ulica 25, 3000 Celje
– Idejna zasnova Deponija industrijskih odpadkov Tun‑
covec; Številka projekta: 0811‑1‑3; Odgovorni projektant: Smi‑
ljan Dobnikar gr. teh. (G‑9348); Podjetje: KALKEM, d.o.o.,
Podreča 115, 4211 Mavčiče
– Idejna zasnova izvedbe elektro kabelskega dovoda; Od‑
govorni projektant: Franc Terbovc inž. elt. (E‑ 0929); Podjetje:
IPING d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina.
II. OBMOČJE OPPN
3. člen
Območje urejanja
Območje OPPN zajema površine območja urejanja de‑
ponije komunalnih odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini.
Območje OPPN se nahaja med gozdom na zahodni in severni
strani, potokom Teršnica na vzhodni strani in deponijo komunal‑
nih odpadkov na jugu, ki je predvidena za sanacijo in zaprtje.
Velikost območja OPPN je ca. 19985 m². Ureditveno območje
zavzema zemljišča s parc. št.: 897 in 898 ter del 899 in del 817/6,
k.o. Spodnje Sečovo. Območje je označeno v kartografskem
delu. Sama deponija se nahaja na zemljiščih s parc. št. 897 in
898, k.o. spodnje Sečovo, ki merita skupaj ca. 18913 m2. Ostalo
območje predstavlja območje rekonstrukcije obstoječe poti z in‑
frastrukturnimi povezavami ter urejanju robnih pogojev deponije.
Deponija nenevarnih industrijskih odpadkov se bo navezala na
obstoječo deponijo komunalnih odpadkov z nasipom zato bo na
manjšem delu tesnilni sloj segal izven območja urejanja na parc.
št. 899, k.o. Spodnje Sečovo.
4. člen
Vplivno območje
Vplivno območje bo v času gradnje in obratovanja objektov
znotraj območja urejanja OPPN.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
Deponija nenevarnih industrijskih odpadkov bo oddaljena
300 m zračne linije od najbližjih stanovanjskih objektov. Telo
odlagališča ne bo v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat
do 600 m oddaljenih objektov, kar je zagotovljeno z vegetacijo
in obliko okoliškega terena.
Deponija je locirana zahodno od 5 m obvodnega pasu
potoka Trešnica.
Deponija bo povezana s sosednjimi območji preko obsto‑
ječe dovozne makadamske poti, ki se rekonstruira v ustrezen
profil z ekološkim odvajanjem meteorne vode.
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Preko infrastrukture bo deponija z okolico povezana še
z vodovodom in električnim vodom. Ostala infrastruktura je
internega značaja in nima vplivov ali povezav na okolico.
Vpliv ureditev na okolico glede poplav je skladno s hidro‑
loško‑hidravlično analizo, ki jo je v juliju 2007 pod številko 23/07
izdelalo podjetje Hidrosvet d.o.o., zanemarljiv. Upoštevan je
namreč 10 m obvodni pas pri katerem se gorvodno od deponije
dvigne nivo vode le za 1 cm in še to zgolj na profilu P15.
Z doslednim upoštevanjem omilitvenih ukrepov podanih v
Okoljskem poročilu za OPPN za del območja deponije komu‑
nalnih odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini – za potrebe
deponiranja industrijskih odpadkov; KOVA d.o.o., EK‑08‑265A,
bodo vplivi na okolico zmerni in dopustni.
6. člen
Rešitve načrtovanih objektov in površin
Glede na geološko geotehnično poročilo in hidrogeološko
poročilo, so tla pod zgornjim slojem zemljine dokaj nepropustna
za vodo. Zaradi tega je predvideno, da se zgornji sloj zemljine
odrine in iz njega naredi nasipe.
Deponija se bo gradila v dveh delih (I in II faza), vsak
od delov pa bo razdeljen na več polj. Prvi del bo sestavljen iz
polja I, II, III, IV in V. Najprej se bo izdelal zunanji nasip in nasip
med poljem I in III po katerem bo potekala servisna cesta. V
začetku se bo popolnoma izdelalo polje I, ko se bo to zapolnilo
do prve višine se bo izdelalo polje II in zapolnilo do prve višine.
Naslednji korak bo izgradnja drugega nasipa okrog polja I in II
(povišanje deponije) in zapolnitev povišanja deponije in končno
prekritje zapolnjenega dela. Preden bo povišanje zapolnjeno,
se bo zgradilo polje III, ko bo to zapolnjeno se bo zgradilo polje
IV in nazadnje polje V. Preden bo polje V zapolnjeno, se bo
zgradil drugi nasip na bokih polj (povišanje deponije) in zapol‑
nilo povišanje in izvedlo prekritje zapolnjenega dela deponije.
Preden bo prvi večji del deponije zapolnjen, se bo pristo‑
pilo k izdelavi drugega dela deponije (polje VI in VII). Proces
izdelave in polnjenja bo enak, najprej polje VI, nato polje VII,
sledi povišanje in končno zapiranje deponije.
Izvedba dna deponije
Dno deponije se bo izvedlo skladno z Uredbo o odlaganju
odpadkov na odlagališčih. Na poravnano obstoječo zemljino,
se najprej vgradi mineralna tesnilna plast. Tesnilna plast naj
bo izvedena z vgradnjo gline v debelini minimalno 100 cm.
Tesnilno plast iz gline je potrebno dobro kompaktirati, zbitost
po Proctorju 95%. Propustnost vgrajene tesnilne plasti iz gline
mora biti manjša od 10‑9 m/s. Glina uporabljena za izvedbo
tesnilne plasti mora imeti v laboratoriju dokazano propustnost
manjšo od 10‑10 m/s. V tesnilno plast bo vgrajena meteorna
kanalizacija, ki bo namenjena odvodu meteorne vode s pripra‑
vljenih a ne izdelanih polj deponije.
Na mineralno plast naj bo položen zaščitni geotekstil
kvalitete 200 g/m2, nato tesnilna PEHD folija debeline 2,5 mm,
preko nje pa zaščitni geotekstil kvalitete 500 g/m2.
Naslednja plast naj bo drenažni sloj pod katerim naj bodo
vgrajene drenažne cevi za odvod izcedne vode. Drenažni sloj
naj bo izveden iz gramoza granulacije 16/32. Debelina dre‑
nažnega sloja mora biti minimalno 50 cm. Gramoz mora biti
primerno zbit. Propustnost drenažnega sloja mora biti večja
od 10‑2 m/s.
Na drenažni sloj naj bo položen zaščitni geotekstil kva‑
litete 500 g/m2 s katerim bo preprečeno prehajanje sadre v
drenažni sloj in s tem zamašitev drenažnega sloja.
Zbiranje izcedne vode
Po dnu deponije bo izveden drenažni sistem za odvod
izcedne vode. Sistem za odvod izcedne vode se bo navezoval
na črpališče, od koder se bo izcedna voda prečrpala v zbirni
bazen. Sistem za odvod izcedne vode se bo gradil postopno
sočasno z odpiranjem odlagalnih polj. V vzdolžni smeri odlaga‑
lišča bo potekal glavni zbirni kanal. Zaradi boljšega izkoristka
prostora bo dno deponije imelo v smeri S–J padec 0,5% proti J.
Tako bo tudi glavni drenažni kanal imel padec 0,5%. Ob vsaki
pregradi, ki ločuje polja bo na glavnem drenažnem kanalu revi‑
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zijski jašek. Revizijski jaški bodo tudi omogočali postopno gra‑
dnjo drenažnega sistema. V vsakem odlagalnem polju bosta na
levo in desno stran izvedena po en stranski krak drenažnega
sistema. Naklon dna deponije v prečni smeri je ca. 5%, tak bo
tudi naklon drenažnega kanala. Stranski drenažni kanal se bo
zaključil z revizijskim jaškom. Zbirni vzdolžni drenažni kanal bo
izveden z drenažno cevjo zadostne trdnosti in bo na prvem delu
dimenzije DN300, na drugem delu pa DN250. Stranski kanali
bodo dimenzije DN200. Sama sadra se zelo slabo odceja, zato
je priporočljivo, da se poskuša s skupnim odlaganjem sadre in
črepinj, in sicer tako, da bi črepinje predstavljale drenažo za
izcedno vodo iz sadre.
Znano je, da se sadra slabo in počasi odceja ter da je po
odlaganju za vodo dokaj nepropustna. Na odprtem delu zapol‑
njene deponije bo večji del izcedne vode dotekal preko slojev
steklenih črepinj. Do zapiranja deponije je iz odprtega dela de‑
ponije ocenjena maksimalna količina izcednih vod ca. 10 m3/h
(ta količina se pojavi dvakrat letno), oziroma 40 m3/dan. Do za‑
piranja deponije predvidevamo ca. 1000 m3 izcednih vod letno.
Količina izcednih vod bo odvisna od površine odprte deponije.
Obdelava izcedne vode
Izcedne vode bodo dotekale v črpališče, od koder se
bodo prečrpale v zbirni betonski bazen, koristnega volumna
200 m3. Zbrane izcedne vode se bodo kontrolirale in z njimi se
bo ravnalo glede na kvaliteto. Predviden je odvoz z vakuumsko
cisterno na čistilno napravo Steklarna Rogaška d.d.
Kolikor je višinska kota dna črpališča nižja od višine
100 letnih poplavnih voda + 50 cm, se mora črpališče nahajati
znotraj varovalnega nasipa z višino gornjega roba 100 letne
poplavne vode + 50 cm. Zbirni betonski bazen mora biti izve‑
den vodo nepropustno. Višina vstopne/izstopne lopute mora biti
vsaj na višini 100 letne poplavne vode + 50 cm.
Prekritje deponije
Prekritje deponije se bo izvedlo v skladu z Uredbo o odla‑
ganju odpadkov na odlagališčih. Deponirani odpadki predsta‑
vljajo nenevarne odpadke. Odpadki so anorganskega porekla,
zato odplinjevanje deponije ni potrebno. Prav tako ni potrebno
nad odpadki izvesti plast za odplinjanje.
Na poravnano površino odpadkov se bo najprej vgradila
mineralna tesnilna plast. Tesnilno plast naj bo izvedena z
vgradnjo gline v debelini minimalno 50 cm. Tesnilno plast iz
gline je potrebno dobro kompaktirati, zbitost po Proctorju 95%.
Propustnost vgrajene tesnilne plasti iz gline mora biti manjša
od 10‑9 m/s. Glina uporabljena za izvedbo tesnilne plasti mora
imeti v laboratoriju propustnost manjšo od 10‑10 m/s.
Na izvedeno mineralno tesnilno plast iz gline vgradimo
drenažni sloj. Drenažni sloj izvedemo iz gramoza granulacije
16/32. Debelina drenažnega sloja mora biti minimalno 50 cm.
Gramoz mora biti primerno zbit. Propustnost drenažnega sloja
mora biti večja od 10‑2 m/s.
Na drenažni sloj vgradimo rekultivacijsko plast. Za rekul‑
tivacijsko plast uporabimo zemljino in humus. Debelina rekul‑
tivacijske plasti mora biti minimalno 1 m. Rekultivacijsko plast
primerno utrdimo. Površino rekultivacijske plasti zatravimo.
Kapa deponije v vzdolžni smeri predvidoma ne bo imela
padca, v prečni smeri bo padec dvostranski, in sicer 5%.
Meteorne vode
V tesnilni plasti deponije bo izvedena meteorna kana‑
lizacija, ki bo odvajala meteorno vodo s pripravljenih a ne
izdelanih deponijskih polj. Meteorne vode z neizdelanih polj
niso onesnažene. Voda iz polj bo odtekala preko jaška, ki se
bo pred končno izvedbo polja prekril in voda s polja bo potem
odtekala v drenažni sistem izcednih vod. Kanal bo speljan v
črpališče meteornih vod, od koder se bo prečrpala v meteorno
kanalizacijo.
Meteorna voda z dovozne ceste se bo po kanaleti ali
muldi ob cesti vodila v peskolov in lovilec olja, od tu naprej pa
v zadrževalni bazen meteornih vod.
Del meteorne vode z dovozne ceste se bo preko mulde
vodil v obstoječi obcestni jarek, ki je priključen na obstoječi
sistem meteornih vod komunalne deponije.
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Na zunanji strani nasipov deponije bo izvedena kanaleta,
ki bo zbirala meteorno vodo z obodnih nasipov in po zapiranju
deponije tudi s temena deponije. Meteorne vode z obodnih
nasipov in temena deponije niso onesnažene in se vodijo v za‑
drževalni bazen meteornih vod. Namen zadrževalnega bazena
je ublažiti velike dotoke meteorne vode v potok Teršnica.
Ograditev deponije
Okrog deponije se bo postavila ograja iz betonskih ste‑
bričkov in žičnate mreže, ki bo preprečevala dostop nepo‑
oblaščenih oseb na deponijo. Ograja bo izvedena tako da
bo skupno ograjena obstoječa komunalna deponija in nova
deponija industrijskih odpadkov. Vhod bo obstoječ pri vstopu
na komunalno deponijo. Ker bo za ograjo okrog deponije tudi
dostopna pot na gozdne parcele, bodo na poteh, ki se odcepijo
od dovozne poti, vgrajena vrata. Če bo lastnik želel na svojo
parcelo, bo pri vratarju dobil ključ od vrat in bo lahko šel na
svojo parcelo. Tak režim velja že sedaj, ko je zgrajena samo
komunalna deponija in je dostop do določenih parcel možen
samo preko deponije. Število lastnikov parcel za katero bo
veljal ta režim, se z izgradnjo deponije industrijskih odpadkov
ne bo povečal.
Plato za pranje vozil
Frekvenca dovoza odpadkov na deponijo ne bo velika.
Dnevno se bodo na deponijo pripeljale tri do štiri traktorske
prikolice odpadkov, tedensko pa še dva do trije kamioni črepinj.
Zbirni bazen za izcedne vode se bo prekril z betonsko ploščo in
na njej se bo uredil plato za pranje koles vozil, ki bodo odhajala
z deponije. Sistem za pranje bo izveden z razpršilnimi šobami
in priključen na vodovodni priključek deponije. Ko bo vozilo
zapeljalo na plato, se bo avtomatsko odprla voda in kolesa
vozila se bodo oprala. Voda od pranja koles bo odtekala v zbirni
rezervoar izcednih vod.
Ureditev evidenc – tehtanje
Tehtanje količin dopeljanih odpadkov se bo izvajalo na ob‑
stoječi tehtnici komunalne deponije. Na deponiji ni predvideno
stalno delovno mesto, je pa predviden manjši bivalni kontejner,
kjer se bo nahajala dokumentacija in šofer vozila bo vsakokra‑
tno količino in vrsto odpadkov vpisal v evidenčno knjigo. Ravno
tako se bo vodila evidenca o količini in eventuelno tudi kvaliteti
odpeljane izcedne vode.
Upravljalec mora voditi vse evidence o odloženih odpadki
in o izcednih vodah, ki so predpisane v Uredbi o odlaganju od‑
padkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, spremembe:
Uradni list RS, št. 98/07, 62/08, 53/09).
Monitoring
Upravljalec odlagališča mora v skladu z določili v Uredbi o
odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06,
spremembe: Uradni list RS, št. 98/07, 62/08, 53/09) izvajati
sledeče meritve:
A) Meteorološki parametri:
– količina padavin,
– temperatura zraka,
– hitrost in smer vetra,
– zračno vlago in izhlapevanje.
B) Emisije snovi v zrak iz odlagališča:
– v času obratovanja je potrebno izvesti meritve imisije
prašnih delcev na območju OPPN.
C) Emisija snovi pri odvajanju izcedne in onesnažene
padavinske vode:
– parametri izcedne vode,
– parametre onesnažene padavinske vode.
D) Parametre onesnaženosti podzemne vode:
– višina gladine podzemne vode,
– parametri onesnaženosti podzemne vode.
Pogostost meritev mora biti v skladu z zgoraj navedeno
uredbo.
E) Parametre hrupa:
– V skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratoval‑
nem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in Uredba o mejnih vre‑
dnostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05,
spremembe: Uradni list RS, št. 34/08, 109/09) je potrebno v
poskusnem obratovanju na merodajnih imisijskih mestih izvesti
prve meritve hrupa.
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7. člen
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
Pri gradnji je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo
s področja graditve objektov in urejanja deponij. Upoštevati je
potrebno vse izsledke elaboratov in idejnih zasnov, ki so sestavni
del OPPN. Mogoče so drugačne tehnične rešitve od predpisanih
kolikor je zagotovljen enak nivo zanesljivosti in vplivov na okolje
od opisanih s pogojem, da se z njimi strinjajo pristojni nosilci
urejanja prostora, katere odstopanja tangirajo.
8. člen
Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
Dovoljena je gradnja vseh enostavnih in nezahtevnih objek‑
tov potrebnih za nemoteno funkcioniranje deponije v skladu s
predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov.
9. člen
Ograje
Znotraj območja urejanja OPPN je dovoljeno postavljati
ograje. Omogočen mora biti dostop do okoliških gozdov za po‑
trebe njihovega izkoriščanja in vzdrževanja.
10. člen
Zelene površine
Območje se v največji možni meri zazeleni skladno z določili
7. člena in kot je prikazano v grafičnem delu OPPN – list 4 in 4b.
Podrobnejše ureditve bodo definirane v projektni dokumentaciji.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
Znotraj območja urejanja OPPN je potrebno upoštevati vso
obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo.
Vsa križanja se morajo izvesti v skladu s predpisi, oziroma
po pogojih upravljavcev. Pred gradnjo je potrebno obstoječe
vode zakoličiti in določiti njihovo natančno lego. Detajlne rešitve
se obdelajo v projektni dokumentaciji PGD, PZI.
Možna so odstopanja od predvidenih rešitev opredeljenih
v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in ekonom‑
skega vidika in ne vplivajo na koncept ostalih rešitev.
Deponija bo imela priključek na cesto, vodovod in elek‑
triko.
Za deponijo industrijskih odpadkov se bo v največji možni
meri koristila infrastruktura obstoječe komunalne deponije.
Za potrebe nove deponije se bo izvedel vodovodni pri‑
ključek DN25 na jugu nove deponije. Priključek se bo izvedel iz
glavnega vodovodnega voda, ki poteka po trenutno kolovozni
poti in je namenjen napajanju dela vasi Tuncovec. Glavni vod
bo potrebno na S delu nove deponije prestaviti na obstoječo
kolovozno pot, tako da ne bo prečkal roba deponije. Voda iz
vodovoda se bo uporabljala za pranje koles vozil, ki zapuščajo
deponijo in ostale potrebe deponije. Poraba vode iz vodovoda
bo ca. 1 m3 na dan.
Za potrebe nove deponije bo potrebno izvesti dovod elek‑
trične energije. Ocenjena priključna moč je ca. 15 kW. Električni
priključek se bo izvedel iz obstoječega dovoda na komunalno
deponijo po trasi rekonstruirane dovozne ceste.
Za dostop do deponije se bo koristila obstoječa dovozna
cesta na komunalno deponijo, ki je trenutno asfaltirana 50 m
naprej od čistilne naprave. Za potrebe dovoza na novo deponijo
industrijskih odpadkov se bo preuredila obstoječa kolovozna pot.
Niveleta ceste bo ca. 0,5 m višja od obstoječega kolovoza. Cesta
bo asfaltirana, širina cestišča bo 3,5 m. Ob robu cestišča se bo
izvedla asfaltna mulda ali kanaleta za odvod meteorne vode.
Dolžina nove asfaltene ceste bo ca. 210 m. Asfaltiran bo tudi del
cestišča od platoja za pranje vozil do nove asfaltne ceste.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
12. člen
Zavarovana kulturna dediščina
Znotraj obravnavanega območja ni evidentiranih objektov
ali območij kulturne dediščine.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
Za pripravo OPPN je bilo izdelano okoljsko poročilo, ki je
sestavni del OPPN v katerem so določeni omilitveni ukrepi, ki jih
je potrebno v največji mogoči meri upoštevati.
13. člen
Ohranjanje narave in naravnih vrednot
Območje urejanja OPPN leži izven posebnega varstvene‑
ga območja (območja Natura 2000) (Uredba o posebnih varstve‑
nih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04,
spremembe: Uradni list RS, št. 110/04, 59/07, 43/08) in izven
območja neposrednega in daljinskega vpliva na posebno var‑
stveno območje, niti ne leži na zavarovanem območju.
Na območju urejanja je bil ugotovljen obstoj več na vodno
okolje vezanih habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge
habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Slovenije, ohranja‑
jo v ugodnem stanju in habitatov zavarovanih vrst.
Za zmanjšanje škodljivih vplivov izvedbe plana na ohranja‑
nje ugodnega stanja prednostnih habitatnih tipov in zavarovanih
vrst, se izvede naslednji omilitveni ukrep: Urediti je potrebno
nadomestni habitat. Predlaga se, da se nadomestni habitat uredi
na vzhodni strani potoka Teršnica, vzdolž predvidene in obsto‑
ječe deponije, kot je razvidno v grafičnem delu OPPN – list 6.
Lahko pa se nadomestni habitat uredi tudi na drugem primernem
zemljišču v bližini. Površina nadomestnega habitata naj bo ca. 1
ha. Na njem je potrebno zagotoviti močvirni biotop za dvoživke.
Predvidi naj se zasaditev s črno jelšo in vrbami (npr. Salix aurita,
Salix cinerea) ter v podrast prenese tudi podzemne dele posa‑
meznih vrst iz območja OPPN (še posebej poletnega velikega
zvončka in vodne perunike). Nadomestna površina mora biti
vzpostavljena in funkcionalna pred pričetkom del na območju
predvidene deponije. Pri ureditvi nadomestnega habitata naj
sodeluje strokovnjak – biolog z izkušnjami.
14. člen
Varstvo nadzemnih in podzemnih voda
Ureditveno območje OPPN se nahaja izven vodovarstve‑
nega območja.
Ob vzhodnem robu območja urejanja OPPN poteka potok
Teršnica, ki spada med vodotoke II. reda. Objekti so od vodotoka
odmaknjeni v skladu s predpisano vrednostjo več kot 5 m. Na
priobalnem in vodnem zemljišču niso predvideni posegi razen
iztoka prečiščene meteorne vode in ukrepov za zagotovitev
poplavne in erozijske varnosti.
Zaradi izgradnje novih objektov in prometnih površin ni
pričakovati vplivov na nivo podtalne vode. Za zavarovanje pod‑
talnice so predvideni naslednjimi ukrepi:
Preprečeno mora biti odvajanje odpadnih vod v naravo
brez predhodnega čiščenja.
Odvod padavinskih voda iz cestišča in utrjenih površin mora
biti izveden po vodotesni kanalizaciji preko objektov predčiščenja
(peskolovi, lovilci olja in zadrževalnika) v potok Teršnica. Na loka‑
ciji novega odlagališča bodo nastajale izcedne vode, ki se bodo
iz aktivnih odlagalnih polj zbirale v poseben, ločen kanalizacijski
vod, vod bo speljan v zbirni bazen, kjer se bodo te odpadne vode
zbirale in nato odvažale na dodatno čiščenje v Steklarno.
Pri gradnji je dovoljeno uporabljati samo takšne materiale,
ki kasneje ne morejo ogroziti podtalnice.
V času gradnje odlagališča je potrebno zagotoviti zaščitne
ukrepe v primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin iz delovnih
strojev. Enaki ukrepi so potrebni za delovne stroje na odlagališču
med njegovim obratovanjem.
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Že v času gradnje odlagališča ga je potrebno v čim večji meri
prekrivati s pomičnimi folijami, da se zmanjša infiltracija padavin
v telo odlagališča in s tem količina izcednih vod. Zaključene boke
odlagališča je treba čim prej prekriti in rekultivirati ter tako zmanj‑
šati količino vode, ki pronica skozi odlagališče.
Gradbeni stroji na izkopu odlagališča in transportna vozila
za dovoz in odvoz z gradbišča morajo biti tehnično brezhibna.
Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven
območja OPPN.
Posledica gradbenih del v nobenem primeru ne sme biti
zasutje struge potoka Teršnica.
V začetni fazi odlaganja odpadkov direktno na tesnjeno dno
je potrebno preprečiti, da bi med prelaganjem odpadkov in kom‑
paktiranjem mehanizacija poškodovala ali predrla tesnjeno dno.
Vse meteorne vode, ki se stekajo z obstoječe in razširjene
deponije, je potrebno zajeti v ustrezno dimenzioniranih in redno
vzdrževanih usedalnikih. Vode s pralne ploščadi so lahko spelja‑
ne v vodotok le preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in
lovilcev olj.
Za kontrolo stanja voda v območju odlagališča je potrebno
izdelati še kontrolne jaške izven ograde odlagališča.
Odvajanje padavinskih vod je potrebno urediti tudi v skladu
z določili 92. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
spremembe: Uradni list RS, št. 110/02 – ZGO‑1, 2/04 – ZZdrI‑A,
41/04 – ZVO‑1, 57/08), in sicer na tak način, da bo v čim večji
možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin,
kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred izlivom v vode.
Iztočna glava odpadnih vod v vodotok mora biti načrtovana
tako, da ne bo segala v svetli profil vodotoka. Na območju iztoka
mora biti brežina ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Način
izvedbe iztoka mora biti v projektu za pridobitev gradbenega do‑
voljenja obdelan in prikazan v tekstu in risbah.
15. člen
Varstvo tal
Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi
površine na katerih so tla manj kvalitetna.
Ureditve predvidene z OPPN ne bodo vplivale na geološko
strukturo tal. Prisotni bodo vplivi na pedološke značilnosti tal
zaradi odstranitve vrhnje plasti tal in njenega začasnega deponi‑
ranja. Do večjih vplivov med pripravljalnimi deli lahko pride zaradi
možnega onesnaževanja rodovitne plasti tal pri njenem odstra‑
njevanju in deponiranju, ki ga povzročajo gradbeni stroji. Zato je
treba zagotoviti tehnično brezhibnost vozil, ki se bodo uporabljala
na območju OPPN.
Zagotoviti je treba ustrezno tesnjenje dna odlagališča, da se
prepreči emisije v tla in podtalje.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izsuševanju ob‑
stoječe močvirne površine. Obstaja možnost, da sta voda in blato
kontaminirana z izcedno vodo iz obstoječe deponije. Vodo in blato
z močvirnih površin je potrebno pred začetkom del analizirati in
zagotoviti ustrezno ravnanje z njima.
Poseganje v tla naj se izvaja le na območju OPPN, razen
pri urejanju robnih navezav na obstoječo deponijo komunalnih
odpadkov in rekonstrukcijo dovozne ceste ter ureditvijo infrastruk‑
turnih vodov.
Humus z območja gradnje se odstrani in deponira za kasnej‑
šo sanacijo in rekultivacijo.
Nasipe na deponiji je potrebno takoj po končanem planiranju
in zasutju s plodno zemljo in zatraviti.
V primeru nepredvidenih izpustov nevarnih snovi je treba
nastalo situacijo takoj sanirati. Snovi je treba ustrezno pobrati in
predati pooblaščenim organizacijam.
16. člen
Varstvo pred hrupom
Ureditveno območje OPPN, je glede na Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05,
spremembe: Uradni list RS, št. 34/08, 109/09), v IV. območju var‑
stva pred hrupom, kjer je dovoljena mejna raven hrupa 75 (dBA)
podnevi in 65 (dBA) ponoči. Glavni izvor bodo predstavljali delovni
stroji med izgradnjo in obratovanjem deponije. Hrupna gradbena
dela se lahko izvajajo med 6. in 18. uro. Obvezna je uporaba
brezhibnih in s predpisi skladnih delovnih strojev.
17. člen
Varstvo zraka
Na onesnaženost zraka bodo v fazi gradbenih del vplivala
dela pri izkopu in dovozu materiala. Vpliv bo intenzivnejši, če se
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bodo dela izvajala v vetrovnem in sušnem obdobju. Zaradi ak‑
tivnosti delovne opreme in tovornih vozil v času pripravljalnih del
in gradnje bodo prisotne obremenitve zraka s prašnimi delci ter
izpušnimi plini vozil. S transportnih in gradbenih površin je potreb‑
no preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in
vetrovnem vremenu.
18. člen
Ravnanje z odpadki
V času gradnje in v času obratovanja je treba z odpadki
ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 3/03, spremembe: Uradni
list RS, št. 41/04 – ZVO‑1, 50/04 (62/04 popr.), 34/08).
V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbiranja
gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne upora‑
be posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbenih odpad‑
kov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je treba odlagati
na odlagališčih, skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih listov
in voditi predpisane evidence.
Nevarne odpadke je treba skladiščiti v zaprti posodi in jih
redno predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov,
skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki.
Med obratovanjem deponije je dovoljeno odlagati zgolj tiste
vrste odpadkov za katere je načrtovana.
19. člen
Ureditve v območju kmetijskih zemljišč
Območje urejanja OPPN se nahaja na območju, ki je plan‑
sko predvideno kot območje za odlaganje odpadkov. V naravi
zemljišče ni izkoriščeno v kmetijske namene in predstavlja zara‑
ščeno močvirno zemljišče.
20. člen
Ureditve v območju gozdov
Znotraj območja urejanja OPPN naj se na novo nastali goz‑
dni rob zasadi z avtohtonimi grmovnicami. V gozd in na gozdni rob
ni dovoljeno odlagati odkopane zemlje. Drevje se lahko poseka
po pridobitvi dovoljenja za gradnjo. V gozd se lahko posega zgolj
znotraj območja urejanja OPPN. Čas sečnje oziroma izvajanja
del je treba prilagoditi tako, da ne bo motilo ptic pri gnezdenju ter
drugih živali pri paritvi in vzreji mladičev. Pred posekom drevja naj
drevesa za posek označi pooblaščena organizacija ‑ Zavod za
gozdove Slovenije.
VII. NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE NASELJA
ALI NJEGOVEGA DELA
21. člen
Ureditveno območje zajema severovzhodni del deponije
komunalnih odpadkov in ni del naselja ali dela naselja. OPPN ne
obravnava prenove naselja ali njegovega dela.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
IN OBRAMBO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM
PRED POŽAROM
22. člen
Obramba
Ministrstvo za obrambo nima smernic s področja obrambe,
ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri izdelavi OPPN.
23. člen
Varstvo pred poplavami
Del obravnavanega območja je poplavno ogrožen, kar je
razvidno v grafičnem delu list št. 7 – Prikaz ureditev, potrebnih za
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključ‑
no z varstvom pred požarom. Za območje so izdelane strokovne
podlage s področja upravljanja z vodami. Izdelana je Hidrološko
– hidravlična analiza Teršnice; Številka projekta: 23/07 in Stro‑
kovne podlage s področja upravljanja z vodami; Številka projekta:
26/09a, Hidrosvet d.o.o., ki ocenjuje poplavno ogroženost na
območju predvidene deponije. Iz analize je razvidno, da je na
južnem robu območja obdelave višina 100 letnih poplavnih voda
221,69 m nadmorske višine, ki ostaja po predvidenem posegu
enaka. Na severnem robu območja obdelave znaša višina 100 let
nih poplavnih voda 223,23 m nadmorske višine po predvidenem
posegu pa 223,24 m nadmorske višine. Okrog deponije je predvi‑
den zemeljski nasip, ki varuje deponijo pred učinki poplav, s koto
zgornjega robu 225 m nadmorske višine. Zgornji rob varovalnega
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nasipa mora segati vsaj 50 cm nad koto 100 letnih poplavnih
voda. Vsako odlagalno polje mora biti iz notranje strani prevle‑
čeno z ustrezno zaščitno folijo, ki bo onemogočala iztok izcednih
vod in s tem kontaminiranje podtalnice. Zbirni betonski bazen
mora biti izveden vodo nepropustno. Višina vstopne/izstopne
lopute mora biti vsaj na višini 100 letne poplavne vode + 50 cm.
Glede na rezultate analize se ocenjuje, da predvidena deponija z
upoštevanjem 10 metrskega pasu in ustrezno utrditvijo brežin ne
poslabšuje razmer na tem območju, prav tako pa niso poslabša‑
ne razmere na mestu obstoječe deponije komunalnih odpadkov
Tuncovec. Na osnovi hidravličnih računov je pri pripravi OPPN
upoštevan 10 metrski obvodni pas, ker se s to varianto ohranja
na desnem bregu Teršnice večji pretočni profil ob nastopu viso‑
kih voda in se z ureditvijo ne poslabšujejo poplavne razmere.
10 metrski obvodni pas se lahko uporablja za transportne poti
za potrebe deponije ter za vzdrževanje vodotoka.
Vsi predvideni objekti, ki se nahajajo znotraj območja ure‑
janja morajo pridobiti projektne pogoje in vodno soglasje, skla‑
dno s 150. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
spremembe: Uradni list RS, št. 110/02 – ZGO‑1, 2/04 – ZZdrI‑A,
41/04 – ZVO‑1, 57/08).
Ob predvidenih ureditvah je zagotovljena poplavna varnost
predvidenih objektov s povratno dobo 100 let.
Pri načrtovanju v sklopu OPPN je potrebno upoštevati, da
pri vodotokih 2. reda sega meja priobalnega zemljišča 5.0 m od
meje vodnega zemljišča kar je prikazano v grafičnem delu (list
št. 4 in 4b – Ureditvena situacija).
24. člen
Varstvo pred erozivnostjo
Na obravnavanem območju ni zaznati erozivnosti.
25. člen
Varstvo pred razlitjem nevarnih snovi
Na obravnavanem območju je na povoznih površinah mo‑
goče razlitje olj. Pri izvedbi mora biti zagotovljeno prestrezanje
teh snovi s kanaletami in lovilci olj.
Shranjevanje odcedne vode s površine namenjene depo‑
niranju do odvoza v čistilno napravo mora biti urejeno v nepro‑
pustnem zadrževalniku.
26. člen
Varstvo pred potresi
Obravnavano območje se nahaja po karti potresne nevar‑
nosti v VII. stopnji EMS. Vsi objekti morajo biti grajeni tako, da
so varni glede na predvideno ogroženost.
27. člen
Zaklonišča
Območje urejanja OPPN se nahaja izven naselja in ni
potrebe po objektih za zaklanjanje.
28. člen
Varstvo pred požarom
Skladno s Pravilnikom o študiji požarne varnosti (Uradni
list RS, št. 28/05, spremembe: Uradni list RS, št. 66/06 Odl.
US: U‑I‑202/05‑11, 132/06) predvidena deponija ne spada med
požarno zahtevne objekte oziroma ureditve in zato izdelava
požarne študije ni potrebna. Deponiran material in material za
zasipanje nista gorljiva, tako da predvidena deponija ne pred‑
stavlja nobene požarne nevarnosti za okolje. V primeru požara
v okoliški naravi ta na deponijo zaradi negorljivih materialov ne
bo imel vpliva oziroma ne bo povzročal nevarnosti. Posebni
ukrepi zato niso potrebni. Ne glede na to je ob vhodu na deponijo
predviden en hidrant.
Ureditve za varstvo pred požarom lahko v projektni doku‑
mentaciji odstopajo od rešitev prikazanih v OPPN, če je zago‑
tovljena drugačna rešitev skladno z zakonodajo, ki zagotavlja
varstvo pred požarom tako za predvideno novogradnjo, kot tudi
okolico.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
29. člen
Odlagališče industrijskih odpadkov Tuncovec se bo gradilo
v dveh fazah. V prvi fazi bo zgrajena vsa infrastruktura in pet od‑
lagalnih polj. Transportna pot bo izvedena po nasipu med petim
in šestim poljem (med prvo in drugo fazo gradnje), zunanjem
nasipu proti potoku Teršnici in predelnem nasipu med prvim in
tretjim poljem. Ko bo vozilo odložilo odpadke, bo zapeljalo preko
platoja za pranje vozil in zapustilo območje deponije. Ko bo prva
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faza deponije zapolnjena, se bo pričelo z odlaganjem odpadkov
na med tem časom zgrajeno drugo fazo. Transportna pot bo
potekala po obodnem nasipu druge faze, po nasipu med petim
in šestim poljem (med prvo in drugo fazo gradnje) in naprej po
novo zgrajeni poti proti platoju za pranje.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
30. člen
Vse stacionaže in dimenzije se morajo natančneje določiti v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od rešitev
± 2.00 m v horizontalnih in vertikalnih gabaritih. Pri gradnji pod‑
zemnih infrastrukturnih vodov in njihovih prestavitvah so dovo‑
ljena tudi večja odstopanja, če z njimi ni onemogočeno končno
stanje deponije in koncept delovanja deponije.
Ostala večja odstopanja so izjemoma dovoljena ob so‑
glasju Občine Rogaška Slatina, projektanta prostorskega akta in
pristojnih nosilcev urejanja prostora, katere odstopanje tangira.
Če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju poiščejo tehnič‑
ne rešitve, ki so primernejše iz cestnega, prometno tehničnega,
okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika, se ne smejo poslab‑
šati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti
v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Kapacitete ureditev lahko odstopajo, če so izvedene zno‑
traj predpisanih gabaritov ureditev in je zagotovljeno varstvo
okolja in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PROSTORSKEGA AKTA
31. člen
OPPN bo veljal dokler bo deponija v obratovanju, razen če
bo v tem času spremenjen, dopolnjen ali ukinjen z drugim pro‑
storskim aktom. Po prenehanju obratovanja deponije (zapolnitev
kapacitet) je za območje treba izdelati načrt zapiranja oziroma
renaturalizacije.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
32. člen
Razmerja med občino in investitorji za komunalno opremo
zemljišč, se uredijo v urbanistični pogodbi.
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo
in po njej:
– promet med gradnjo in rekonstrukcijo cest in objektov
organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem pro‑
metnem omrežju;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe
in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in
uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob morebitni nezgodi
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– pred začetkom gradnje skupaj z upravljavci evidentirati
stanje obstoječe infrastrukture;
– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med gra‑
dnjo in po njej;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energet‑
sko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov
in naprav;
– zavarovati gradbišča tako, da bodo zagotovljeni varnost
in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok
vode;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem mo‑
žnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi
gradnje;
– o pričetku del oziroma gradnje obvestiti vse upravljavce,
katerih objekti in naprave so s predvidenim posegom tangirani.
Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi je potrebno
upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s katerimi
bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje
širjenja ognja ob požaru,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila v
skladu s SIST DIN 14090,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov v
skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
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za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, spremembe:
Uradni list RS, št. 83/05).
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
OPPN je na vpogled na Občini Rogaška Slatina. OPPN,
razen njegovih prilog, pripravljavec z dnem njihove uveljavitve
posreduje ministrstvu pristojnem za urejanje prostora in krajevno
pristojni upravni enoti.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske
službe.
35. člen
Ureditve, ki so potrebne za funkcioniranje obravnavanega
območja in se nahajajo izven območja urejanja UN, se urejajo
skladno z določbami tega odloka.
36. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re‑
publike Slovenije.
Št. 320-003/2010
Rogaška Slatina, dne 28. aprila 2010

Št.

3384.

Uredba o določitvi zneska trošarine
za električno energijo

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zneska trošarine
za električno energijo
1. člen
Trošarina za električno energijo iz točk 8.1 in 8.2 tre‑
tjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) znaša
3,05 eura za eno megavatno uro.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2010.
Št. 00712-46/2010
Ljubljana, dne 26. julija 2010
EVA 2010-1611-0141
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Stran
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UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni
list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10 in 55/10) se v 1. členu:
– v točki 1.3 znesek »494,5100« nadomesti z zneskom
»499,5100«,
– v točki 1.4 znesek »494,5100« nadomesti z zneskom
»499,5100«,
– v točki 2.1 znesek »437,0000« nadomesti z zneskom
»444,5000«,
– v točki 5.1 znesek »0,0060« nadomesti z zneskom
»0,0180« in
– v točki 5.2 znesek »0,0060« nadomesti z zneskom
»0,0180«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 27. julija 2010, spremenjena
točka 5.1 in spremenjena točka 5.2 iz 1. člena uredbe pa se
začneta uporabljati 1. avgusta 2010.
Št. 00712-47/2010
Ljubljana, dne 26. julija 2010
EVA 2010-1611-0133
Vlada Republike Slovenije

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
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Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3386.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o določitvi obrazca prošnje
za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o urejanju
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Re‑
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 – odl. US, 64/01,
36/03 – odl. US in 50/10) izdaja ministrica za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje
1. člen
Naslov Pravilnika o določitvi obrazca prošnje za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje (Uradni list RS, št. 76/99) se do‑
polni tako, da se na koncu doda besedilo »in za izdajo posebne
odločbe«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in prošnja
za izdajo posebne odločbe se vloži na ustreznem obrazcu, obja‑
vljenem v prilogi tega pravilnika.«
3. člen
Priloga pravilnika se nadomesti z novo prilogo, ki je sestav‑
ni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3385.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Št. 007-246/2010
Ljubljana, dne 26. julija 2010
EVA 2010-1711-0031

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
Priloge
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PRILOGA :
OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj je poleg v slovenskem jeziku lahko napisano tudi v
tujih jezikih.

REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(upravna enota)

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE
na podlagi prvega odstavka 1. člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US,
64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo

Št. prošnje:

Taksa:
plačana
neplačana

1. EMŠO, če je določena:

2. Priimek in ime:

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

4. Spol:

5. Sedanje državljanstvo:

6. Državljanstvo na dan 25.6.1991:

7. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

8. Rojstni kraj (država, kraj):

9. Poklic:
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1

10. Naslov prebivališča oziroma kraja prebivanja v Republiki Sloveniji na dan 23.12.1990 oziroma na dan 25.6.1991 :
a) kraj, ulica in hišna številka stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji na dan 23.12.1990:

b) kraj, ulica in hišna številka začasnega prebivališča ali kraja prebivanja v Republiki Sloveniji na dan 25.6.1991:

11. Država, kraj, ulica in hišna številka prebivališč oziroma krajev prebivanja od 23.12.1990 oziroma od 25.6.1991 do sedaj (po
obdobjih):

12. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:

2

13. Kraj nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji po prihodu v Republiko Slovenijo :

14. Datum prihoda na območje Republike Slovenije:

15. Dokazilo o državljanstvu druge republike nekdanje SFRJ na dan 25.6.1991:

16. Dokazila o dejanskem življenju v Republiki Sloveniji za obdobje od 23.12.1990 oziroma od 25.6.1991 dalje:

17. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:

18. Priloge:

19. Datum vložitve prošnje:

20. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:

1

V rubriki 10 se točka a) izpolni za osebo, ki je imela na dan 23.12.1990 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno
prebivališče, točka b) pa za osebo, ki na dan 23.12.1990 v Republiki Sloveniji ni imela prijavljenega stalnega
prebivališča, je pa na dan 25.6.1991 prebivala v Republiki Sloveniji oziroma imela na dan 25.6.1991 prijavljeno
začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

2

Rubrika 13. se izpolni v primeru, če oseba, za katero se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje,
ne prebiva v Republiki Sloveniji.
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Izpolni uradna oseba
Številka izdane tiskovine
oziroma odločbe:

Datum izdaje:

Opombe:

Podatek o prstih in rokah, s katerih sta bila zajeta dva prstna odtisa3:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih v Republiki
Sloveniji,
– o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu ali sklenjeni zakonski zvezi tujca na
območju Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični
register,
– podatke iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije,
– ali je zoper tujca v Republiki Sloveniji uveden kazenski postopek pri pristojnih organih v
Republiki Sloveniji.

3

Rubrika o zajetih prstnih odtisih se izpolnjuje po tem, ko začne Republika Slovenija izdajati novo obliko
dovoljenja za prebivanje kot samostojno listino, ki vsebuje podobo obraza in dva prstna odtisa imetnika,
obdelana in shranjena kot biometrični podatek.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(upravna enota)

PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE
OTROKU OSEBE, KI JE BILA IZBRISANA IZ REGISTRA STALNEGA
PREBIVALSTVA1
na podlagi prvega odstavka 1.a člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US,
64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)

Sprejeta dne:

prostor za fotografijo

Št. prošnje:

Taksa:
plačana
neplačana

1. EMŠO starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva (če je določena):

2. Priimek in ime starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:

3. Rojstni datum (dan, mesec, leto) starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:

4. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva
(država, kraj, ulica in hišna številka):

5. Priimek in ime ter datum rojstva (dan, mesec, leto) drugega starša:

6. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče drugega starša (država, kraj, ulica in hišna številka):

1

V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2, 3, 4, 5 in 6 se vpišejo podatki o otroku osebe, ki je bila izbrisana iz registra
stalnega prebivalstva, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.
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7. EMŠO otroka, če je določena:

8. Priimek in ime:

9. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

10. Spol:

11. Državljanstvo:

12. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

13. Rojstni kraj (država, kraj):

14. Poklic:

15. Kraj, ulica in hišna številka prebivališča oziroma kraja prebivanja ob rojstvu:

16. Država, kraj, ulica in hišna številka prebivališč oziroma krajev prebivanja od rojstva do sedaj (po obdobjih):

17. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:

2

18. Kraj nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji po prihodu v Republiko Slovenijo :

19. Dokazila o dejanskem življenju v Republiki Sloveniji za obdobje od rojstva dalje:

20. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:

21. Priloge:

22 Datum vložitve prošnje:

2

23. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:

Rubrika 18. se izpolni v primeru, če otrok, za katerega se vlaga prošnja za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje ne prebiva v Republiki Sloveniji.
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Izpolni uradna oseba
Številka izdane tiskovine
oziroma odločbe:

Datum izdaje:

Opombe:

Podatek o prstih in rokah, s katerih sta bila zajeta dva prstna odtisa3:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu, sklenjeni zakonski zvezi na območju
Republike Slovenije, oziroma o drugih matičnih dejstvih, če so vpisana v matični register,
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih v Republiki
Sloveniji za otroka in starše in o prenehanju prijave stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji za starša, ko so zanj začele veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št.
1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US) – o izbrisu starša iz registra
stalnega prebivalstva,
– o dovoljenjih za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji za otroka in starše,
– o dovoljenju za stalno prebivanje oziroma o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije
za starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva.

3

Rubrika o zajetih prstnih odtisih se izpolnjuje po tem, ko začne Republika Slovenija izdajati novo obliko
dovoljenja za prebivanje kot samostojno listino, ki vsebuje podobo obraza in dva prstna odtisa imetnika,
obdelana in shranjena kot biometrični podatek.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(upravna enota)

PROŠNJA ZA IZDAJO POSEBNE ODLOČBE TUJCU, KI JE BIL IZBRISAN IZ
REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA IN JE DOVOLJENJE ZA STALNO
PREBIVANJE PRIDOBIL PO ZAKONU O TUJCIH
na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US,
64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)

Sprejeta dne:
Št. prošnje:

Takse prosto

1. EMŠO:

2. Priimek in ime:

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

4. Spol:

5. Sedanje državljanstvo:

6. Državljanstvo na dan 25.6.1991:

7. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

8. Rojstni kraj (država, kraj):

9. Poklic:

10. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:
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11. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:

12. Datum vložitve prošnje:

13. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:

Izpolni uradna oseba
Številka izdane odločbe:

Datum izdaje:

Opombe:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih in o
prenehanju prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ko so za tujca začele veljati
določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 –
odločba US) – o izbrisu iz registra stalnega prebivalstva,
– o dovoljenju za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Stran
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(upravna enota)

PROŠNJA ZA IZDAJO POSEBNE ODLOČBE OTROKU OSEBE, KI JE BILA
IZBRISANA IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA1
na podlagi tretjega odstavka 1.a člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US,
64/01, 36/03 - odl. US in 50/10)

Sprejeta dne:
Št. prošnje:

Takse prosto

1. EMŠO starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva (če je določena):

2. Priimek in ime starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:

3. Rojstni datum (dan, mesec, leto) starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva:

4. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva
(država, kraj, ulica in hišna številka):

5. Priimek in ime ter datum rojstva (dan, mesec, leto) drugega starša:

6. Kraj prebivanja oziroma sedanje začasno ali stalno prebivališče drugega starša (država, kraj, ulica in hišna številka):

1

V vse rubrike, razen v rubrike 1, 2, 3, 4, 5 in 6 se vpišejo podatki o otroku osebe, ki je bila izbrisana iz registra
stalnega prebivalstva, za katerega se vlaga prošnja za izdajo posebne odločbe.
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7. EMŠO otroka:

8. Priimek in ime:

9. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

10. Spol:

11. Državljanstvo:

12. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

13. Rojstni kraj (država, kraj):

14. Poklic:

15. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:

16. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:

17. Datum vložitve prošnje:

18. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:

Izpolni uradna oseba
Številka izdane odločbe:

Datum izdaje:

Opombe:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz matičnega registra Republike Slovenije o rojstvu otroka na območju Republike
Slovenije,
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih in o
prenehanju prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji za starša, ko so zanj začele
veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in
14/99 odločba US) – o izbrisu starša iz registra stalnega prebivalstva,
– o dovoljenju za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma o sprejemu v državljanstvo
Republike Slovenije za otroka in starša, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva.

Stran
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REPUBLIKA SLOVENIJA
............................................................
(upravna enota)

PROŠNJA ZA IZDAJO POSEBNE ODLOČBE DRŽAVLJANU REPUBLIKE
SLOVENIJE, KI JE BIL KOT DRŽAVLJAN DRUGE REPUBLIKE NEKDANJE
SFRJ IZBRISAN IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA
na podlagi 1.b člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje
SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 - odl. US, 64/01, 36/03 - odl. US
in 50/10)

Sprejeta dne:
Št. prošnje:

Takse prosto

1. EMŠO:

2. Priimek in ime:

3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:

4. Spol:

5. Sedanje državljanstvo:

6. Državljanstvo na dan 25.6.1991:

7. Rojstni datum (dan, mesec, leto):

8. Rojstni kraj (država, kraj):

9. Poklic:

10. Država, kraj, ulica in hišna številka sedanjega prebivališča ali kraja prebivanja:

11. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti, datum in kraj izdaje, veljavnost in organ, ki ga je izdal:

12. Datum vložitve prošnje:

13. Priimek in ime ter podpis vlagatelja prošnje:
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Izpolni uradna oseba
Številka izdane odločbe:

Datum izdaje:

Opombe:

Prošnjo sprejel:

Prošnjo rešil:

V postopku bo organ po uradni dolžnosti pridobil naslednje podatke:
– iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije o prijavljenih prebivališčih in o
prenehanju prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ko so za stranko začele
veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odločba US in
14/99 – odločba US) – o izbrisu iz registra stalnega prebivalstva,
– o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije.

Stran
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

3350.
3351.

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
Zakon o rudarstvu (ZRud-1)

3384.

Uredba o določitvi zneska trošarine za električno
energijo
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

3385.

3352.
3353.
3386.

3354.
3355.
3356.

3357.

9195
9212

VLADA

9325
9325

3359.
3360.
3361.
3362.
3363.

3364.
3365.

3366.
3367.

3369.
3370.

MINISTRSTVA

Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomočkov
Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev do‑
voljenja za gojitev rib za poribljavanje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje

9325

9250
9253
9255

3371.
3372.

3373.

3374.

3375.
3376.
9256

3377.
3378.

3379.
9258
9263
9266

9270
9270

9271
9280

CERKNICA

Odlok o razglasitvi domačije Goričice 7 (EŠD 9364)
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Cerknica

3381.

9266

CELJE

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za območje Babno LKS
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za‑
zidalnem načrtu »Trnovlje – jug«

3380.

9286
9287

3382.

3383.

9300
9300

JURŠINCI

9249

CANKOVA

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih go‑
spodarskih javnih služb obdelave mešanih komu‑
nalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini
Cankova
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževal‑
nega zavoda Osnovne šole Cankova
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Cankova
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ka‑
tegorizaciji občinskih cest v Občini Cankova
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini Can‑
kova
Letni program športa Občine Cankova za leto
2010

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas

LENDAVA

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Me‑
stne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine
Dobrova Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani,
Občine Ig, Občine Medvode in Občine Škofljica

IVANČNA GORICA

9246

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 70. člena
Zakona o gozdovih ni v neskladju z Ustavo
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča,
sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okro‑
žnega sodišča v Mariboru
Sklep o zavrženju pobude

CERKNO

Sklep o podaljšanju javne razgrnitve dopolnjenega
osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine
Cerkno in Okoljskega poročila za celovito presojo
vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Ob‑
čine Cerkno

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Juršinci

OBČINE
3358.

3368.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Len‑
dava za leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o go‑
spodarskih javnih službah v Občini Lendava

9300

9300
9303

LITIJA

Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi dela
objekta Osnovne šole Litija – »Stara sodnija na
Rozmanovem trgu v Litiji« za kulturni spomenik
lokalnega pomena

9304

LUČE

Avtentična razlaga alineje e), 8. člena Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mo‑
zirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in
Gornji Grad
Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra

9304
9305

MIRNA PEČ

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu za stanovanjsko območje »Nad postajo«
Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah
Sklep o korekciji v OPN določene meje območja, ki
se ureja z OPPN za stanovanjsko območje »Nad
postajo«

9305
9315
9315

RAVNE NA KOROŠKEM

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta Športno-rekreacijsko-turistični park Rav‑
ne

9315

RIBNICA

Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
dr. Ivana Prijatelja Sodražica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta‑
novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica

9318
9318
9318

ROGAŠKA SLATINA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu (OPPN) za del območja deponije komunalnih
odpadkov na Tuncovcu pri Rogaški Slatini – za
potrebe deponiranja industrijskih odpadkov

9319

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 61/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
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