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Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo
(ZOJed-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o odgovornosti
za jedrsko škodo (ZOJed-1)
Razglašam Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo
(ZOJed‑1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na 20. seji 22. septembra 2010.
Št. 003‑02‑8/2010‑8
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ODGOVORNOSTI ZA JEDRSKO ŠKODO
(ZOJed-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta zakon ureja odgovornost za jedrsko škodo, ki
nastane zaradi izkoriščanja jedrske energije v miroljubne na‑
mene, zavarovanje odgovornosti za jedrsko škodo in postopek
uveljavljanja odškodnine za jedrsko škodo.
(2) Za vprašanja glede odgovornosti za jedrsko škodo,
zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo, vrste, oblike in
obsega odškodnine za jedrsko škodo ter njene razdelitve, ki
niso urejena s tem zakonom, se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja obligacije.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot iz‑
razi, opredeljeni v Konvenciji o odgovornosti tretjim na področju
jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena
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z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protoko‑
lom z dne 16. novembra 1982 (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 18/00) in v Protokolu o spremembi Konvencije o
odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. ju‑
lija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z
dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/10), (v nadaljnjem
besedilu: Pariška konvencija), pri čemer se:
1. za uporabnico ali uporabnika (v nadaljnjem besedilu:
uporabnik) šteje tista oseba, ki ji je bilo v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, iz‑
dano dovoljenje za uporabo jedrskega objekta, ali tuja oseba, ki
jo je pristojni organ te države v skladu s svojimi predpisi določil
ali priznal za uporabnika;
2. dve ali več jedrskih naprav enega uporabnika, ki so
skupaj na isti lokaciji, na kateri so jedrsko gorivo ali radioaktivni
proizvodi ali odpadki, štejejo kot ena jedrska naprava;
3. kot jedrska škoda prizna gospodarska izguba ali izguba
dohodka, ki izhaja iz neposrednega gospodarskega interesa
pri uporabi ali uživanju okolja, in se določi na način in v ob‑
segu, kot je določen za izgubljeni dobiček v zakonu, ki ureja
obligacije;
4. kot jedrska škoda priznajo stroški tistih ukrepov vzpo‑
stavitve onesnaženega okolja v prejšnje stanje, ki jih v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo okolja, odredi ali odobri ministrstvo,
pristojno za okolje;
5. kot jedrska škoda priznajo stroški tistih intervencijskih in
preventivnih ukrepov, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, odredi ali odobri Poveljnik
civilne zaščite Republike Slovenije.
3. člen
(uporaba)
(1) Ta zakon se uporablja, če je jedrska škoda nastala
na ozemlju:
1. Republike Slovenije;
2. druge pogodbenice Pariške konvencije;
3. države, ki ni pogodbenica Pariške konvencije, pa je
ob jedrski nesreči pogodbenica Dunajske konvencije o civilni
odgovornosti za jedrsko škodo z dne 21. maja 1963 in vseh
sprememb te konvencije, ki veljajo za to državo, ter Skupnega
protokola o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konven‑
cije z dne 21. septembra 1988 (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 22/94);
4. države, ki ni pogodbenica Pariške konvencije in ob jedr‑
ski nesreči na svojem ozemlju ali v pomorskih conah, določenih
v skladu z mednarodnim pravom, nima jedrske naprave;
5. katere koli druge države, ki ni pogodbenica Pariške
konvencije in ima ob jedrski nesreči veljavne predpise o jedrski
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odgovornosti, ki zagotavljajo enakovredne vzajemne koristi
in temeljijo na načelih, ki so enaka kot v Pariški konvenciji,
vključno z objektivno odgovornostjo odgovornega uporabnika,
z izključno odgovornostjo uporabnika ali določbo z enakim
učinkom, z izključno pristojnostjo pristojnega sodišča, z ena‑
ko obravnavo vseh žrtev jedrske nesreče, s priznavanjem in
izvrševanjem sodb, s prostim prenosom odškodnine, obresti
in stroškov.
(2) Ta zakon se uporablja tudi za jedrsko škodo, nastalo v
kateri koli pomorski coni države iz prejšnjega odstavka, določe‑
ni v skladu z mednarodnim pravom, ali na krovu ladje ali letala,
ki ga je registrirala država iz prejšnjega odstavka.
II. ODGOVORNOST ZA JEDRSKO ŠKODO
1. Odgovornost uporabnika
4. člen
(omejitev odškodninske odgovornosti uporabnika po višini)
(1) Uporabnik odgovarja za jedrsko škodo, povzročeno s
posamično jedrsko nesrečo, do višine 700 milijonov eurov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek uporabnik odgovarja za
jedrsko škodo:
1. do višine 70 milijonov eurov, če škoda izvira iz jedrske
naprave, kjer je moč reaktorja manjša od 25 megavatov, oziro‑
ma iz druge jedrske naprave, ki ni reaktor;
2. do višine 80 milijonov eurov, če škoda nastane pri
prevozu ali tranzitu jedrskih snovi čez ozemlje Republike Slo‑
venije.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se od‑
govornost uporabnika za jedrsko škodo, ki nastane v državah
iz 3. in 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena, zniža do
zneska, ki ga zagotavlja ta država, če predpisi te države ne
zagotavljajo varstva v zneskih, določenih s tem zakonom.
5. člen
(vnos, uvoz in tranzit jedrskih snovi)
Jedrske snovi je dovoljeno vnesti iz države članice Evrop‑
ske unije v Republiko Slovenijo ali uvoziti v Republiko Slove‑
nijo ali jih prevažati čez njeno ozemlje samo, če ima njihov
prevoznik dokazila iz 6. ali 7. člena tega zakona in če je izjavo
iz drugega odstavka 6. člena tega zakona dal pristojni organ
države uporabnika, ki je tuja oseba (v nadaljnjem besedilu: tuji
uporabnik).
6. člen
(potrdilo o zavarovanju pri prevozu jedrskih snovi)
(1) Uporabnik mora dati prevoznici oziroma prevozniku
(v nadaljnjem besedilu: prevoznik) potrdilo iz 4. člena Pariške
konvencije.
(2) K potrdilu iz prejšnjega odstavka mora biti priložena
izjava organa, pristojnega za jedrsko varnost, oziroma pristoj‑
nega državnega organa tuje države, da je navedena oseba
uporabnik.
(3) Za prevoz jedrskih snovi, ki poteka izključno v Re‑
publiki Sloveniji, potrdilo iz prvega odstavka tega člena ni
potrebno.
7. člen
(odgovornost prevoznika)
(1) Prevoznik, ki prevaža jedrske snovi, lahko stopi na
mesto uporabnika, če pridobi dovoljenje organa, pristojnega
za jedrsko varnost, oziroma pristojnega državnega organa
tuje države.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda, če prevo‑
znik izkaže, da:
1. ima sklenjeno zavarovanje ali drugo finančno jamstvo
iz 8. člena tega zakona,
2. ima dokazila iz prejšnjega člena,
3. je uporabnik v to pisno privolil.
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8. člen
(obvezno zavarovanje uporabnika)
(1) Za kritje odgovornosti po tem zakonu mora uporabnik
pred začetkom obratovanja jedrske naprave ali pred prevozom
jedrskih snovi skleniti zavarovanje ali imeti drugo finančno
jamstvo (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje) in ga ohranjati v
višini, določeni v 4. členu tega zakona.
(2) Če zavarovalnica ali drug finančni garant (v nadaljnjem
besedilu: zavarovalnica) zaradi razmer na domačem ali medna‑
rodnem zavarovalnem oziroma pozavarovalnem trgu določenih
nevarnosti ne more kriti z zavarovalno pogodbo, se jamstvo za
kritje teh nevarnosti lahko zagotovi na podlagi 22. do 24. člena
tega zakona.
(3) Uporabnik mora o sklenitvi in vsebini zavarovanja iz
prvega odstavka tega člena obvestiti organ, pristojen za jedr‑
sko varnost. To mora storiti pred začetkom obratovanja jedrske
naprave, pred vsakokratnim prevozom jedrskih snovi in ob vsa‑
kokratnem podaljšanju oziroma sklenitvi novega zavarovanja, k
obvestilu pa mora priložiti dokazila o sklenitvi zavarovanja.
(4) Zavarovalnica ne sme odstopiti od zavarovalne pogod‑
be ali kako drugače odpovedati kritja na podlagi zavarovalne
pogodbe z manj kot dvomesečnim odpovednim rokom. V pri‑
meru odstopa od zavarovalne pogodbe mora hkrati z odsto‑
pom o tem pisno obvestiti organ, pristojen za jedrsko varnost.
Zavarovalnica v času prevoza jedrskih snovi ne sme odstopiti
od zavarovalne pogodbe ali kako drugače odpovedati kritja na
podlagi zavarovalne pogodbe, če se ta nanaša na zavarovanje
prevoza jedrskih snovi. Ravnanje zavarovalnice v nasprotju s
to določbo je nično.
2. Odgovornost države
9. člen
(izvirna odgovornost države)
(1) Republika Slovenija je odgovorna za jedrsko škodo, če
ta po višini presega 700 milijonov eurov in sicer za del škode,
ki presega navedeni znesek.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je Republika
Slovenija odgovorna le do zneska 1500 milijonov eurov, pri
čemer se razlika med 700 milijoni eurov in 1 200 milijoni eurov
krije iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
proračun), preostanek do 1 500 milijonov eurov pa Republika
Slovenija zagotovi iz sredstev, ki jih prispevajo pogodbenice
Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško kon‑
vencijo z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Doda‑
tnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protokolom z dne
16. novembra 1982 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe,
št. 9/01) in Protokola o spremembi Konvencije z dne 31. ja‑
nuarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija
1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije, kot
je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja
1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982 (Uradni list RS
– Mednarodne pogodbe, št. 4/10), (v nadaljnjem besedilu: Bru‑
seljska dopolnilna konvencija), v skladu s formulo za prispevke,
določeno v 12. členu Bruseljske dopolnilne konvencije.
10. člen
(subsidiarna odgovornost države)
Če uporabniku jedrske naprave v skladu z 11. členom
tega zakona ni treba zavarovati svoje odgovornosti za jedr‑
sko škodo, jamči Republika Slovenija kot porok za izplačilo
odškodninskih zahtevkov, vendar največ do zneska iz prvega
odstavka 4. člena tega zakona.
11. člen
(zavarovanje odgovornosti Republike Slovenije)
Sklenitev zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo po
tem zakonu ni obvezno za Republiko Slovenijo ter za tiste
pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija in za katere s predpisom tako določi Vlada Republike
Slovenije.
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III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ODŠKODNINE
1. Pravila postopka
12. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Oškodovanke ali oškodovanci (v nadaljnjem besedilu:
oškodovanec) vlagajo odškodninske zahtevke pri uporabniku
ali zavarovalnici, pri kateri ima uporabnik zavarovano svojo
odgovornost po tem zakonu.
(2) Pri zavarovalnici iz prejšnjega odstavka se vlagajo
tudi odškodninski zahtevki iz naslova odgovornosti Republike
Slovenije. Zavarovalnica v imenu in za račun Republike Slo‑
venije ugotavlja višino in upravičenost takšnih odškodninskih
zahtevkov ter opravlja njihovo izplačilo.
(3) Oškodovanci po tem zakonu lahko uveljavljajo odško‑
dnino individualno ali združujejo odškodninske zahtevke preko
oblik organiziranja, ki imajo status pravne osebe.
13. člen
(ocena škode)
(1) Oceno višine jedrske škode (v nadaljnjem besedilu:
ocena) je treba pripraviti najpozneje v šestih mesecih od jedr‑
ske nesreče. V tem času se odškodnine ne izplačujejo.
(2) Oceno pripravi komisija za oceno jedrske škode (v
nadaljnjem besedilu: komisija) v naslednji sestavi:
1. polovica članov je predstavnikov Republike Slovenije,
2. četrtina članov je predstavnikov zavarovalnice,
3. četrtina članov je predstavnikov uporabnika.
(3) Člane komisije imenuje Vlada Republike Slovenije na
predlog ministrstva, pristojnega za finance, izmed predstavni‑
kov ministrstva, pristojnega za obrambo, ministrstva, pristoj‑
nega za okolje, ministrstva, pristojnega za finance, državnega
pravobranilstva, zavarovalnice in uporabnika.
(4) Komisija v oceni upošteva:
1. določbo tretjega odstavka 4. člena tega zakona, če je
škoda povzročena tudi v državah iz 3. in 5. točke prvega od‑
stavka 3. člena tega zakona (materialna vzajemnost);
2. določbo 17. člena tega zakona glede upravičencev do
sredstev proračuna iz 9. člena tega zakona.
(5) V oceni komisija predlaga višino, način in dinamiko
črpanja sredstev.
(6) Komisija oceno predloži ministrstvu, pristojnemu za
finance, ki jo predloži v sprejem Vladi Republike Slovenije.
(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zavaro‑
valnica rešuje in izplačuje odškodninske zahtevke, če je glede
na obseg jedrske nesreče in znane posledice očitno, da bodo
sredstva iz prvega odstavka 4. člena tega zakona zadoščala
za popolno poplačilo vseh oškodovancev.
14. člen
(zagotavljanje finančnih sredstev države)
(1) Če iz ocene izhaja, da sredstva iz prvega odstavka
4. člena tega zakona ne bodo zadoščala za popolno poplačilo
vseh oškodovancev, Republika Slovenija zagotovi potrebna
sredstva zavarovalnici, vendar največ do višine, določene v
9. členu tega zakona.
(2) O stroških, povezanih z vodenjem in izplačevanjem
odškodninskih zahtevkov ter načinom zagotovitve sredstev
proračuna, skleneta ministrstvo, pristojno za finance, v imenu
Republike Slovenije, in zavarovalnica dogovor. V dogovoru se
natančneje določijo pravila, po katerih zavarovalnica ugotavlja
višino škode in upravičenost odškodninskih zahtevkov, izpla‑
čuje odškodninske zahtevke iz naslova odgovornosti države,
način poročanja in druga vprašanja v zvezi z zagotavljanjem
zavarovalniške storitve. Dogovor se sklene ali njegova veljav‑
nost podaljša nemudoma, najpozneje pa v dveh mesecih po
sklenitvi ali podaljšanju obveznega zavarovanja uporabnika iz
8. člena tega zakona.
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(3) Sredstva države se zagotovijo v proračunu. Njihova
višina, način in dinamika črpanja se ob upoštevanju pravil za
razdelitev odškodnin iz 16. člena tega zakona določijo v zakonu
na podlagi ocene iz prejšnjega člena.
(4) V zakonu iz prejšnjega odstavka se določi tudi način,
na katerega Vlada Republike Slovenije v skladu z 10. členom
Bruseljske dopolnilne konvencije zahteva od pogodbenic sred‑
stva v skladu z 12. členom Bruseljske dopolnilne konvencije.
15. člen
(obveščanje oškodovancev in možnost izvensodnega
reševanja sporov)
(1) Zavarovalnica mora obveščati oškodovance o po‑
stopku in načinu uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zaradi
jedrske nesreče.
(2) Zavarovalnica mora oškodovance pri obveščanju o na‑
činu uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zaradi jedrske nesre‑
če sočasno seznaniti tudi z možnostjo izvensodnega reševanja
sporov, pri čemer ne sme izključiti pristojnosti sodišča.
(3) Zavarovalnica mora o nastanku jedrske škode in po‑
stopku uveljavljanja odškodninskih zahtevkov obvestiti tudi
oškodovance v drugih državah preko tujih zavarovalnic in po‑
zavarovalnic, s katerimi ima sklenjen tak dogovor, preko sred‑
stev množičnega obveščanja, po spletu ali na drug krajevno
običajen način.
2. Razdelitev odškodnine
16. člen
(pravila za razdelitev odškodnin, če škoda presega
razpoložljiva sredstva uporabnika)
(1) Če iz ocene iz 13. člena tega zakona izhaja, da znesek
odgovornosti uporabnika za jedrsko škodo ne bo zadoščal za
popolno poplačilo oškodovancev, upravičenih po 3. členu tega
zakona, je treba tudi pri reševanju odškodninskih zahtevkov
upoštevati pravila iz četrtega odstavka 13. člena tega zakona.
(2) Če znesek odgovornosti uporabnika za jedrsko ško‑
do iz 4. člena tega zakona ne zadošča za popolno poplačilo
oškodovancev ali če znesek odgovornosti države iz 9. člena
tega zakona ne zadošča za popolno poplačilo oškodovancev
iz 17. člena tega zakona, je pri reševanju odškodninskih zah‑
tevkov treba upoštevati naslednje:
1. če se zahtevki nanašajo delno na škodo zaradi izgube
življenja ali telesne poškodbe, delno pa na drugo škodo, se
najprej dve tretjini razpoložljivih sredstev namenita za pokritje
škode zaradi izgube življenja ali telesne poškodbe v celoti ali
v sorazmerju z razpoložljivimi sredstvi, preostala tretjina pa za
pokritje zahtevkov za drugo škodo;
2. če je bila škoda zaradi izgube življenja ali telesne po‑
škodbe v celoti ali delno povrnjena iz sredstev socialnega ali
zdravstvenega zavarovanja, se regresni zahtevki tistih, ki so jo
povrnili, obravnavajo kot zahtevki za drugo škodo.
(3) Za zagotovitev sorazmernega poplačila vseh oškodo‑
vancev se v zakonu iz tretjega odstavka 14. člena tega zakona
lahko določijo pravila o časovno odloženem izplačevanju od‑
škodnine.
(4) Zavarovalnica izplačuje odškodnino v denarju, vendar
v posameznih primerih namesto denarja lahko zagotovi še dru‑
ge oblike pomoči, na primer plačilo zdravljenja, plačilo bivanja
v določenem prostoru in podobno.
17. člen
(odškodnine, ki se izplačujejo iz naslova odgovornosti
Republike Slovenije)
(1) Do sredstev proračuna iz 9. člena tega zakona so
upravičeni oškodovanci za škodo, ki je nastala v Republiki
Sloveniji ali drugi državi pogodbenici Bruseljske dopolnilne kon‑
vencije, kakor je določeno z 2. členom Bruseljske dopolnilne
konvencije, če se njihovi odškodninski zahtevki ne poplačajo v
celoti iz sredstev uporabnika.
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(2) Oškodovancem iz prejšnjega odstavka ni treba vlagati
ponovnih odškodninskih zahtevkov za zneske odškodnin, ki
so bili priznani, a ne v celoti poplačani iz sredstev uporabnika.

V. JAMSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ODKLONJENO
ZAVAROVALNO KRITJE

18. člen

(jamstvo Republike Slovenije za odklonjeno
zavarovalno kritje)

(evidence)
(1) Za celovit in učinkovit pregled nad prejetimi, izplača‑
nimi ter delno izplačanimi odškodninskimi zahtevki in tožbami
mora zavarovalnica voditi evidenco o oškodovancih. Če zava‑
rovanje odgovornosti za jedrsko škodo v skladu z 11. členom
tega zakona ni sklenjeno, mora evidenco o oškodovancih voditi
uporabnik.
(2) Za potrebe evidence iz prejšnjega odstavka se zbirajo
in obdelujejo naslednji osebni podatki oškodovancev, ki so
fizične osebe:
– ime in priimek,
– matična številka,
– naslov,
– višina vloženega odškodninskega ali tožbenega zah‑
tevka,
– višina prejete, izplačane ali delno izplačane odškodnine.
(3) Evidenco iz prejšnjega odstavka je treba voditi, dokler
ne pretečejo zastaralni roki iz drugega odstavka 20. člena tega
zakona oziroma vse dokler traja izplačevanje odškodnin.
IV. POSEBNE DOLOČBE
19. člen
(sodna pristojnost)
Za vse odškodninske zahtevke v zvezi z jedrsko nesrečo
je stvarno in krajevno izključno pristojno Okrožno sodišče v
Ljubljani.
20. člen
(zastaranje pravice do odškodnine)

22. člen

Ne glede na določbe tega zakona, ki se nanašajo na
odgovornost države za jedrsko škodo, Republika Slovenija
prevzema jamstvo za obveznosti uporabnika domače jedrske
naprave za jedrsko škodo, če je jedrska škoda posledica ne‑
varnosti, ki ni zavarovana z zavarovalno pogodbo v skladu z
drugim odstavkom 8. člena tega zakona. Jamstvo Republike
Slovenije ne sme presegati zneskov iz prvega in drugega od‑
stavka 4. člena tega zakona za posamično jedrsko nesrečo.
23. člen
(pogodba)
(1) Za ureditev razmerij iz naslova jamstva Republike
Slovenije iz prejšnjega člena sklene ministrstvo, pristojno za
finance, pogodbo z uporabnikom domače jedrske naprave.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristoj‑
no za finance, in uporabnik domače jedrske naprave pod pogoji
iz tega zakona določita poleg konkretnega obsega jamstva
predvsem čas veljavnosti pogodbe in višino plačila za takšno
jamstvo.
(3) Veljavnost pogodbe iz prvega odstavka tega člena se
časovno veže na obdobje zavarovanja, ki ga za kritje svoje od‑
govornosti za jedrsko škodo sklene uporabnik domače jedrske
naprave z zavarovalnico.
(4) Višina plačila za jamstvo je sorazmerna deležu premi‑
je, ki se v okviru zavarovanja odgovornosti uporabnika domače
jedrske naprave za jedrsko škodo določi glede na odklonjeno
zavarovalno kritje po drugem odstavku 8. člena tega zakona.
24. člen
(veljavnost jamstva)

(1) Pravica zahtevati odškodnino zaradi jedrske škode
zastara v treh letih, šteto od dneva, ko je oškodovanec izvedel
ali bi upravičeno moral vedeti za škodo in za uporabnika, ki je
zanjo odgovoren.
(2) V vsakem primeru pravica zahtevati odškodnino po
tem zakon zastara, če se ne vloži zahtevek:
1. ob izgubi življenja ali telesni poškodbi v 30 letih od
dneva, ko se je zgodila jedrska nesreča;
2. ob drugi jedrski škodi v desetih letih od dneva, ko se je
zgodila jedrska nesreča.

(1) Jamstvo iz 22. člena tega zakona prevzema Republika
Slovenija do spremembe razmer na domačem ali mednaro‑
dnem zavarovalnem oziroma pozavarovalnem trgu, vendar
najdlje štiri leta od začetka uporabe določb iz prvega odstavka
31. člena tega zakona.
(2) Spremembe okoliščin iz prejšnjega odstavka tekoče
spremlja ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi podatkov,
ki jih mora zagotavljati zavarovalnica.

21. člen

VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

(zagotavljanje sredstev Republike Slovenije v primeru
odgovornosti tujega uporabnika, katerega naprava
je na ozemlju druge pogodbenice Bruseljske
dopolnilne konvencije)
(1) Kadar jedrska škoda, za katero je odgovoren tuji upo‑
rabnik, katerega naprava je na ozemlju pogodbenice Bruseljske
dopolnilne konvencije, doseže 1200 milijonov eurov in pristojni
organ zadevne pogodbenice v skladu z 10. členom Bruseljske
dopolnilne konvencije zahteva od pogodbenic sredstva v skla‑
du z 12. členom Bruseljske dopolnilne konvencije, se potrebna
sredstva Republike Slovenije zagotovijo v proračunu.
(2) Na podlagi zahteve pristojnega tujega organa iz prej‑
šnjega odstavka odloči o zagotovitvi sredstev Republike Slo‑
venije Vlada Republike Slovenije.
(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v okviru
še razpoložljivih sredstev proračuna za odškodnine in iz pro‑
računske rezerve.
(4) Če pristojni organ iz prvega odstavka tega člena vloži
zahtevo v septembru ali pozneje, se sredstva zagotovijo iz
rednih sredstev proračuna za odškodnine v prvem proračun‑
skem letu po letu, ko je bila zahteva vložena, ter iz proračunske
rezerve.

25. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja organ, pristojen za
jedrsko varnost.
(2) Če je treba zagotoviti sredstva Republike Slovenije,
opravlja nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na
njegovi podlagi izdanih predpisov tudi ministrstvo, pristojno
za finance.
(3) Nadzor iz prvega odstavka tega člena obsega zlasti
preverjanje izpolnjevanja določb glede:
1. prevoza, uvoza in tranzita jedrskih snovi (5. do
7. člen).
2. obveznega zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo
(8. člen).
(4) Nadzor iz drugega odstavka tega člena obsega zlasti
preverjanje zakonite in smotrne porabe sredstev proračuna. Pri
tem lahko pristojno ministrstvo, ne glede na določila dogovora
iz drugega odstavka 14. člena tega zakona o poročanju, kadar
koli, ko iz ocene iz 13. člena tega zakona izhaja, da znesek
odgovornosti uporabnika za jedrsko škodo ne zadošča za
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popolno poplačilo oškodovancev, od zavarovalnice zahteva
predložitev podatkov ali vpogled v evidenco iz 18. člena tega
zakona ter v dokumentacijo, povezano s to evidenco.
26. člen
(ukrepi inšpektorjev)
(1) Če inšpektorica ali inšpektor (v nadaljnjem besedilu:
inšpektor) organa iz prvega odstavka prejšnjega člena pri opra‑
vljanju nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug na njegovi
podlagi izdan predpis, odredi, da se ugotovljene nepravilnosti
ali pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi, in začasno
prepove:
1. obratovanje jedrske naprave, če obratuje brez veljavno
sklenjenega zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo,
2. nadaljnji prevoz jedrskih snovi, če se izvaja brez veljav‑
no sklenjenega zavarovanja za jedrsko škodo ali brez potrdil,
dovoljenj in drugih listin, ki so zahtevane s tem zakonom.
(2) Pri začasni prepovedi obratovanja jedrske naprave
ali prevoza jedrskih snovi inšpektor na stroške uporabnika
odredi vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in
premoženja.
(3) Če inšpektor ministrstva, pristojnega za finance, pri
opravljanju nadzora ugotovi nepravilno ali nesmotrno porabo
sredstev proračuna:
1. odredi, da se ugotovljene nepravilnosti odpravijo v roku,
ki ga določi,
2. začasno prepove nadaljnje izplačevanje sredstev pro‑
računa.
(4) Pritožba zoper odločbo iz prvega do tretjega odstavka
tega člena ne zadrži njene izvršitve.

Št.

27. člen
(1) Z globo 375 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, če pa se ta po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, znaša globa
750 000 eurov, če nima sklenjenega zavarovanja ali ga ne
ohranja v ustrezni višini (prvi odstavek 8. člena).
(2) Z globo 15 000 eurov se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna
oseba, če pa se ta po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa znaša globa
250 000 eurov, če ni obvestila pristojnega organa o sklenitvi
in vsebini zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo (tretji
odstavek 8. člena).
(4) Z globo 5 000 eurov se za prekršek iz prejšnjega od‑
stavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
28. člen
(prekrškovni organ)
O prekrških iz prejšnjega člena odloča organ, pristojen
za jedrsko varnost.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(predpis vlade)
Vlada najkasneje v devetih mesecih od uveljavitve tega
zakona izda predpis iz 11. člena tega zakona.
30. člen
(prenehanje uporabe in veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha upora‑
bljati Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (Uradni list SFRJ,
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št. 22/78 in 34/79), razen 20. člena, ki se uporablja do začetka
uporabe tega zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
1. Zakon o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo
(Uradni list SRS, št. 12/80);
2. Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske od‑
govornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in
določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo
(Uradni list RS, št. 110/01), uporablja pa se do začetka uporabe
tega zakona.
31. člen
(začetek uporabe)
(1) Določbe 3. do 5. točke 2. člena, 4. in 5. točke prve‑
ga odstavka 3. člena, 4. člena, 9. člena, 20. člena in 22. do
24. člena tega zakona se začnejo uporabljati šest mesecev po
objavi začetka veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o
odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. ju‑
lija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z
dne 28. januarja 1964 in Protokolom z dne 16. novembra 1982
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/10).
(2) Do začetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka je
jedrska škoda, za katero se odgovarja po tem zakonu, dolo‑
čena v 3. členu Konvencije o odgovornosti tretjim na področju
jedrske energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena
z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protoko‑
lom z dne 16. novembra 1982 (Uradni list RS – Mednarodne
pogodbe, št. 18/00).
(3) Začetek veljavnosti protokola iz prvega odstavka tega
člena objavi v Uradnem listu Republike Slovenije minister,
pristojen za okolje.
32. člen

VII. KAZENSKE DOLOČBE
(prekrški)

77 / 4. 10. 2010 /

(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 801-10/10-13/15
Ljubljana, dne 22. septembra 2010
EPA 1114-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4216.

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o geodetski dejavnosti
(ZGeoD-1)
Razglašam Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD‑1), ki
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji
23. septembra 2010.
Št. 003‑02‑8/2010‑19
Ljubljana, dne 1. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Št.

77 / 4. 10. 2010

ZAKON
O GEODETSKI DEJAVNOSTI
(ZGeoD-1)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
(1) Ta zakon opredeljuje geodetsko dejavnost in določa
pogoje za opravljanje te dejavnosti, določa geodetsko službo
ter organizacijo in izvajanje nalog geodetske službe, ureja izda‑
janje in uporabo geodetskih podatkov, inšpekcijsko nadzorstvo
ter druga vprašanja, povezana z geodetsko dejavnostjo.
(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Sloveni‑
je prenaša Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu
(UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2006/123/ES) in Direktiva Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju
poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/100/ES z dne
20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju
prostega gibanja oseb zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
(UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 141), (v nadaljnjem bese‑
dilu: Direktiva 2005/36/ES).
2. člen
(geodetska dejavnost)
Geodetska dejavnost so geodetske meritve in opazova‑
nja, kartiranje ter druga dela in postopki, potrebni za eviden‑
tiranje podatkov o nepremičninah in prostoru, razmejevanje
nepremičnin in za tehnične namene.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GEODETSKE DEJAVNOSTI
1. Geodetsko podjetje in opravljanje geodetske
dejavnosti
3. člen
(opravljanje geodetske dejavnosti)
(1) Geodetsko dejavnost lahko opravlja pravna ali fizična
oseba, ki ima kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik v Poslovni register Slovenije vpisano geodetsko
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje).
(2) Geodetsko podjetje lahko prične z opravljanjem geo‑
detske dejavnosti, če izpolnjuje naslednja pogoja:
– da ima zavarovano odgovornost za škodo v skladu s
tem zakonom, in
– da ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno
sodelovanje posameznika ali posameznice (v nadaljnjem be‑
sedilu: posameznik), ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane
pogoje za odgovornega geodeta.
(3) Geodetsko podjetje se lahko vpiše v seznam geo‑
detskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: IZS).
(4) Glede vpisa v seznam geodetskih podjetij se upora‑
bljajo pravila IZS, ki urejajo vodenje seznama projektivnih in
geodetskih podjetij pri IZS.
4. člen
(zavarovanje odgovornosti za škodo)
(1) Geodetsko podjetje mora pred začetkom opravljanja
geodetske dejavnosti zavarovati in imeti ves čas opravljanja
geodetske dejavnosti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi
utegnila nastati naročniku ali naročnici (v nadaljnjem besedilu:
naročnik) ali tretjim osebam in izvira iz opravljanja geodetske
dejavnosti.
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(2) Višina zavarovalne vsote se v skladu s predpisi, ki
urejajo zavarovalništvo, za posamezen zavarovalni primer ali
za vse zavarovalne primere v zavarovalnem letu dogovori med
zavarovalnico in geodetskim podjetjem.
(3) Višina zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 10.000
eurov za posamezen zavarovalni primer oziroma 41.000 eurov
za vse zavarovalne primere v zavarovalnem letu.
(4) Zavarovanje iz prvega odstavka tega člena mora kriti
odgovornost geodetskega podjetja za ravnanja vseh oseb, ki
za geodetsko podjetje opravljajo naloge odgovornega geodeta,
razen za odgovorne geodete, ki so si zavarovanje odgovornosti
za škodo uredili sami.
2. Odgovorni geodet
5. člen
(odgovorni geodet)
(1) Odgovorni geodet je posameznik, ki je kot odgovorni
geodet vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (v na‑
daljnjem besedilu: imenik IZS).
(2) Posameznik pridobi status odgovornega geodeta z
dnem vpisa v imenik IZS.
(3) Pooblastila, ki izhajajo iz statusa odgovornega geo‑
deta, določa zakon.
6. člen
(imenovanje odgovornega geodeta)
(1) Geodetsko podjetje mora pred začetkom opravljanja
geodetske dejavnosti imenovati odgovornega geodeta iz prve‑
ga odstavka prejšnjega člena.
(2) Kadar geodetsko podjetje izvaja geodetske storitve, za
katere zakon določa, da jih lahko izvede le geodet, mora imeti
imenovani odgovorni geodet tudi geodetsko izkaznico.
(3) Če ustanovitelji geodetskega podjetja sami ne izpol‑
njujejo s tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega
geodeta, mora imeti geodetsko podjetje na podlagi pogodbe o
zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje
s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega geodeta.
(4) Imena odgovornih geodetov, ki za geodetsko podjetje
opravljajo naloge odgovornega geodeta, in njihove identifikacij‑
ske številke se objavijo v seznamu geodetskih podjetij.
7. člen
(odgovornost odgovornega geodeta)
(1) Odgovorni geodet odgovarja geodetskemu podjetju za
vsak izdelek oziroma delo, ki ga je izdelal oziroma opravil sam
ali druge osebe in ga je potrdil s svojim podpisom in žigom, ter
jamči, da je izdelek izdelan oziroma delo opravljeno v skladu s
predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.
(2) V primeru izvajanja geodetskih storitev odgovorni ge‑
odet odgovarja geodetskemu podjetju in naročniku geodetske
storitve za strokovno izvedbo geodetske storitve ter jamči, da
je elaborat geodetske storitve, ki ga je potrdil s svojim podpi‑
som in žigom, izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili
geodetske stroke.
8. člen
(vpis v imenik IZS)
(1) V imenik IZS, ki ga vodi IZS na podlagi zakona, ki ureja
graditev objektov, se kot odgovorni geodet vpiše posameznik,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj magistrsko izobrazbo po študijskem
programu druge stopnje geodetske smeri;
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju
geodezije;
– da ima pri IZS opravljen izpit iz geodetske stroke;
– da ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v
skladu s tem zakonom.
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IZS.

(2) Z dnem vpisa v imenik IZS postane posameznik član

(3) Program in način opravljanja izpita iz geodetske stroke
predpiše minister ali ministrica, pristojna za geodetsko dejav‑
nost (v nadaljnjem besedilu: minister).
(4) Posameznika, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka
tega člena, IZS na podlagi njegove vloge vpiše v imenik IZS
in mu o tem izda potrdilo. Če IZS ugotovi, da posameznik ne
izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, vpis v imenik
IZS z odločbo zavrne. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o
kateri odloča ministrstvo, pristojno za geodetsko dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(5) Glede postopka vpisa v imenik IZS, odločanja o vlo‑
gi za vpis in sporočanja sprememb podatkov se uporabljajo
določbe predpisa, ki ureja obliko in vsebino ter način vodenja
imenika pooblaščenih inženirjev pri IZS, glede stroškov vpisa
in plačevanja članarine pa določbe predpisa, ki ureja zara‑
čunavanje vpisov posameznikov ter vodenje in vzdrževanje
imenikov pri IZS.
9. člen
(izkaznica in enotni žig)
(1) Odgovorni geodet dobi ob vpisu v imenik IZS izkaznico
in enotni žig z identifikacijsko številko, ki je nanj trajno vezana
in jo mora uporabljati pri opravljanju svojega dela.
(2) Glede izdaje, zamenjave in prenehanja veljavnosti
izkaznice in enotnega žiga se smiselno uporabljajo določbe
predpisa, ki ureja obliko in vsebino izkaznice in enotnega žiga
pooblaščenih inženirjev pri IZS.
10. člen
(podatki, ki se vodijo v imeniku IZS)
(1) V imeniku IZS se o odgovornem geodetu za namene
pravnega varstva uporabnikov geodetskih storitev in za potre‑
be odločanja v upravnih postopkih evidentiranja nepremičnin
vodijo naslednji podatki:
1. ime in priimek;
2. država, kraj in datum rojstva;
3. državljanstvo;
4. stalno oziroma začasno prebivališče;
5. e‑naslov, na katerega se posamezniku pošiljajo ob‑
vestila;
6. šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naslov;
7. podatek o opravljenem izpitu iz geodetske stroke;
8. podatki o drugih opravljenih strokovnih izpitih;
9. podatek o izkaznici, identifikacijski številki in enotnem
žigu;
10. podatek o geodetski izkaznici (številka izkaznice, da‑
tum izdaje);
11. podatki o izrečenih disciplinskih ukrepih.
(2) Odgovorni geodet mora IZS sporočiti spremembo
podatkov, ki se vpisujejo v imenik IZS, v 15 dneh po nastanku
spremembe.
(3) V imeniku IZS se vodijo tudi podatki o morebitnem
članstvu tujih ponudnikov, ki v Republiki Sloveniji opravljajo
poklic odgovorni geodet po tem zakonu, v poklicni zbornici v
drugi državi, če je članstvo v tej zbornici obvezno.
(4) Vsakdo ima pravico pridobiti podatek o tem, ali je
določena oseba kot odgovorni geodet vpisana v imenik IZS.
Imenik IZS je v delu, ki se nanaša na ime in priimek odgovor‑
nega geodeta, podatek o njegovem državljanstvu, podatek o
izkaznici, identifikacijski številki in enotnem žigu ter podatek o
geodetski izkaznici, za namene pravnega varstva uporabnikov
javen. Pravico do vpogleda in izpisa vseh podatkov iz imenika
IZS, ki se nanašajo na odgovornega geodeta, ima Geodetska
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska
uprava) ter drugi organi, ki podatke potrebujejo za izvrševanje
njihovih z zakonom določenih nalog.
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11. člen
(izbris iz imenika IZS)
(1) Odgovornega geodeta se izbriše iz imenika IZS:
– če sam pisno zahteva;
– če mu je izrečen varnostni ukrep prepoved opravljanja
poklica;
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prvega od‑
stavka 8. člena tega zakona;
– če mu je v disciplinskem postopku izrečen ukrep izbrisa
iz imenika IZS.
(2) Postopek z izbrisom iz imenika IZS iz razloga iz prve
alinee prejšnjega odstavka se začne na predlog odgovornega
geodeta, postopek z izbrisom iz imenika IZS iz razlogov iz
druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka pa se začne
po uradni dolžnosti.
(3) O izbrisu odloči IZS z odločbo, zoper katero je dovo‑
ljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo.
(4) Če je bil odgovornemu geodetu izrečen varnostni
ukrep prepoved opravljanja poklica ali če mu je bil v disciplin‑
skem postopku izrečen ukrep izbrisa iz imenika IZS, se odgo‑
vornega geodeta izbriše na podlagi pravnomočne odločbe.
(5) Če odgovorni geodet umre, ga IZS izbriše iz imenika
IZS po uradni dolžnosti, ko izve za to.
(6) Z izbrisom iz imenika IZS prenehajo vse pravice, ki jih
je imel posameznik kot odgovorni geodet.
(7) Ko postane odločba o izbrisu iz imenika IZS pravno‑
močna, mora odgovorni geodet najpozneje v osmih dneh po
pravnomočnosti odločbe o izbrisu IZS vrniti izkaznico in enotni
žig. V primeru smrti odgovornega geodeta morajo za vrnitev
izkaznice in enotnega žiga poskrbeti dediči umrlega.
(8) Posameznik, ki je bil izbrisan iz imenika IZS na lastno
zahtevo ali iz razloga iz tretje alinee prvega odstavka tega čle‑
na, se na podlagi vloge lahko ponovno vpiše v imenik IZS, če
izpolnjuje pogoje za vpis. Posameznik, ki je bil izbrisan iz imeni‑
ka IZS iz razloga iz druge ali četrte alinee prvega odstavka tega
člena, se na podlagi vloge lahko ponovno vpiše v imenik IZS,
ko poteče veljavnost izrečenega varnostnega ali disciplinskega
ukrepa, če izpolnjuje pogoje za vpis.
(9) Podatki o posamezniku iz prvega odstavka prejšnjega
člena se po izbrisu iz imenika IZS arhivirajo. IZS zagotavlja traj‑
no hrambo arhiviranih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
(10) Pravico do vpogleda v arhivirane podatke imenika
IZS imajo subjekti iz četrtega odstavka prejšnjega člena zaradi
potreb uradnih postopkov, in upravičene osebe, ki izkažejo
pravni interes. Pravni interes je izkazan, če arhiviran podatek
vpliva na pravice in obveznosti osebe, ki nastopa kot stranka
v postopkih.
3. Geodet, geodetska izkaznica
12. člen
(geodet)
(1) Geodet je posameznik, ki izvaja geodetske storitve
in je pridobil geodetsko izkaznico, s katero se izkazuje, ter je
vpisan v imenik geodetov.
(2) Geodetske storitve določa zakon.
(3) Posameznik pridobi status geodeta z dnem vpisa v
imenik geodetov.
(4) Pooblastila, ki izhajajo iz statusa geodeta, določa
zakon.
13. člen
(pridobitev geodetske izkaznice)
(1) Geodetska izkaznica se izda posamezniku, ki izpol‑
njuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo po
študijskem programu prve stopnje geodetske smeri;
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju
izvajanja geodetskih storitev ali evidentiranja nepremičnin;
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– da ima opravljen strokovni izpit za izvajanje geodetskih
storitev.
(2) Program in način opravljanja strokovnega izpita za
izvajanje geodetskih storitev predpiše minister.
(3) Vsebino in obliko geodetske izkaznice ter postopek
izdaje geodetske izkaznice predpiše minister. Geodetska izka‑
znica se izda na podlagi vloge. Če IZS ugotovi, da posameznik
ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, izdajo ge‑
odetske izkaznice z odločbo zavrne. Zoper odločbo je dovoljena
pritožba, o kateri odloča ministrstvo. Stroške izdelave geodetske
izkaznice krije vlagatelj vloge za izdajo geodetske izkaznice. O
stroških izdelave geodetske izkaznice se izda sklep.
(4) Naloge izdajanja geodetskih izkaznic, zagotavljanja
izvajanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev,
vodenja imenika geodetov in izvajanja obveznega strokovnega
izobraževanja iz 16. člena tega zakona izvaja IZS kot javno
pooblastilo po tem zakonu.
14. člen
(imenik geodetov)
(1) O geodetih se vodi imenik geodetov.
(2) Imenik geodetov vzpostavi in vodi IZS. Imenik geo‑
detov se vodi za namene pravnega varstva uporabnikov geo‑
detskih storitev in za potrebe odločanja v upravnih postopkih
evidentiranja nepremičnin. Posameznika, ki je pridobil geo‑
detsko izkaznico, IZS na podlagi njegove vloge vpiše v imenik
geodetov in mu o tem izda potrdilo.
(3) V imeniku geodetov se o geodetu vodijo naslednji
podatki:
1. ime in priimek;
2. država, kraj in datum rojstva;
3. državljanstvo;
4. stalno oziroma začasno prebivališče;
5. e‑naslov, na katerega se posamezniku pošiljajo ob‑
vestila;
6. šolska izobrazba ter strokovni in znanstveni naslov;
7. podatek o opravljenem strokovnem izpitu za izvajanje
geodetskih storitev;
8. podatek o geodetski izkaznici (številka izkaznice, da‑
tum izdaje);
9. število kreditnih točk;
10. podatek o geodetskem podjetju, za katero geodet
izvaja geodetske storitve.
(4) Geodet mora IZS sporočiti spremembo podatkov, ki
se vpisujejo v imenik geodetov, v 15 dneh po nastanku spre‑
membe.
(5) Imenik geodetov se objavi na spletnih straneh IZS.
Imenik geodetov je za namene pravnega varstva uporabnikov
geodetskih storitev v delu, ki se nanaša na ime in priimek geo‑
deta, podatek o državljanstvu in podatek o geodetskem podje‑
tju, za katero geodet izvaja geodetske storitve, javen. Pravico
do vpogleda in izpisa vseh podatkov iz imenika geodetov ima
geodetska uprava in drugi organi, ki podatke potrebujejo za
izvrševanje njihovih z zakonom določenih nalog.
(6) V imeniku geodetov se vodijo tudi podatki o posa‑
meznikih, ki so vanj vpisani na podlagi dokončne odločbe o
priznanju poklicne kvalifikacije.
(7) Za vodenje in vzdrževanje imenika geodetov lahko
IZS določi pristojbino in njeno višino. Obveznost plačevanja
pristojbine za vodenje imenika geodetov se začne s prvim
dnem meseca po vpisu v ta imenik.
15. člen
(odvzem geodetske izkaznice in izbris iz imenika geodetov)
(1) Geodetu se odvzame geodetska izkaznica:
– če sam pisno zahteva;
– če mu je izrečen varnostni ukrep prepoved opravljanja
geodetskih storitev;
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz prvega od‑
stavka 13. člena tega zakona;
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– če mu je bil v disciplinskem postopku izrečen ukrep
izbris iz imenika IZS.
(2) Postopek z odvzemom geodetske izkaznice iz razlo‑
gov iz prve alinee prejšnjega odstavka se začne na predlog ge‑
odeta, postopek z odvzemom geodetske izkaznice iz razlogov
iz druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka pa se začne
po uradni dolžnosti. Postopek z odvzemom geodetske izka‑
znice iz razlogov iz druge in četrte alinee prejšnjega odstavka
se začne, ko IZS prejme pravnomočno odločbo pristojnega
sodišča oziroma opravi izbris iz imenika IZS.
(3) O odvzemu geodetske izkaznice odloča IZS z odločbo,
zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo.
(4) Ko postane odločba o odvzemu geodetske izkaznice
pravnomočna, IZS izbriše geodeta iz imenika geodetov. Poda‑
tek o izbrisu se objavi v imeniku geodetov.
(5) Če geodet umre, ga IZS izbriše iz tega imenika po
uradni dolžnosti, ko izve za to.
(6) Z izbrisom iz imenika geodetov prenehajo vse pravice,
ki jih je imel posameznik kot geodet.
(7) Ko postane odločba o odvzemu geodetske izkaznice
pravnomočna, mora geodet najpozneje v osmih dneh po prav‑
nomočnosti odločbe o odvzemu IZS vrniti geodetsko izkaznico.
V primeru smrti geodeta morajo za vrnitev geodetske izkaznice
poskrbeti dediči umrlega.
(8) Posameznik, ki je bil izbrisan iz imenika geodetov na
lastno zahtevo, se lahko na podlagi vloge ponovno vpiše v
ta imenik, če izpolnjuje pogoje za vpis. Posameznik, ki je bil
izbrisan iz imenika geodetov iz razloga iz druge alinee prvega
odstavka tega člena, se lahko na podlagi vloge ponovno vpiše
v ta imenik, ko poteče veljavnost izrečenega ukrepa, če izpol‑
njuje pogoje za vpis.
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
posameznike, ki so vpisani v imenik geodetov na podlagi do‑
končne odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije geodet.
(10) Glede arhiviranja podatkov po izbrisu iz imenika
geodetov, časa hrambe arhiviranih podatkov in pravice do
vpogleda v arhivirane podatke imenika geodetov se smiselno
uporabljata deveti in deseti odstavek 11. člena tega zakona.
16. člen
(obvezno strokovno izobraževanje)
(1) Obvezno strokovno izobraževanje je namenjeno ohra‑
njanju, posodabljanju in širjenju strokovnega znanja geodetov
ter seznanjanju z novimi predpisi, tehničnimi standardi in stro‑
kovnimi znanji na področju geodetskih storitev in geodetske
dejavnosti.
(2) Za izvajanje obveznega strokovnega izobraževanja
skrbi IZS.
(3) IZS in geodetska uprava pripravita program obvezne‑
ga strokovnega izobraževanja, v katerem določita področja
strokovnih izobraževanj in teme v okviru teh področij za posa‑
mezno obdobje. Program obveznega strokovnega izobraže‑
vanja se objavi na spletnih straneh IZS in geodetske uprave
ter v glasilu IZS.
(4) Obvezno strokovno izobraževanje geodetov se ugo‑
tavlja s kreditnimi točkami, ki jih pridobiva geodet z udeležbo
na izobraževanjih.
(5) Geodet mora v koledarskem obdobju enega leta zbrati
najmanj šest kreditnih točk. Kreditna točka velja dve leti.
(6) Šteje se, da je geodet opravil obvezno strokovno
izobraževanje, če je izpolnil pogoje iz prejšnjega odstavka. Iz‑
polnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka preverja IZS vsako
leto v mesecu januarju.
(7) Geodetu, ki ni izpolnil pogojev iz petega odstavka tega
člena, IZS z odločbo začasno prepove izvajanje geodetskih
storitev, ki jih lahko izvaja geodet, in mu geodetsko izkaznico
začasno odvzame. Podatek o začasnem odvzemu geodetske
izkaznice se objavi v imeniku geodetov.
(8) Minister predpiše pogoje in postopke za točkovanje,
spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovne‑
ga izobraževanja geodetov.
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(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
posameznike, ki so vpisani v imenik geodetov na podlagi do‑
končne odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije geodet.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GEODETSKE DEJAVNOSTI
ZA TUJE PONUDNIKE
1. Tuji ponudniki
17. člen
(pogoji za tuje ponudnike)
(1) Tuje pravne ali fizične osebe s sedežem zunaj Re‑
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji ponudniki) lahko
opravljajo geodetsko dejavnost v Republiki Sloveniji pod ena‑
kimi pogoji, kakor so s tem zakonom določeni za geodetska
podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, razen če ni s tem
zakonom določeno drugače.
(2) Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske
unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske kon‑
federacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen
mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: države pogod‑
benice), ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati geodetsko
dejavnost stalno, preko ustanovljene podružnice v Republiki
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: stalno) ali občasno (v nadalj‑
njem besedilu: čezmejno), lahko opravljajo to dejavnost v vseh
statusnopravnih oblikah, če izpolnjujejo pogoje za zakonito
opravljanje dejavnosti v državi sedeža.
(3) Tuji ponudniki, ki nimajo sedeža v državah pogodbe‑
nicah (v nadaljnjem besedilu: tretje države), lahko opravljajo
geodetsko dejavnost pod pogoji iz prejšnjega odstavka, če
je izpolnjen pogoj materialne vzajemnosti. Ta je izpolnjen, če
ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, v državi sedeža
tujega ponudnika lahko opravljajo geodetsko dejavnost pod
enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi jih lahko ponujajo
v Republiki Sloveniji tuji ponudniki in izpolnjevanje katerih za
ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno težje,
kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano za
tuje ponudnike. Če je sedež ponudnika v več tretjih državah,
se pri ugotavljanju materialne vzajemnosti upošteva pravni red
tiste države, ki je najstrožji.
18. člen
(zavarovanje odgovornosti za škodo)
(1) Tuji ponudniki morajo imeti zavarovano odgovornost
za škodo v skladu s tem zakonom.
(2) Za sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo se
šteje dokazilo o zavarovanju odgovornosti, sklenjeno v Re‑
publiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to
zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.
2. Izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem reguliranih
poklicev
19. člen
(pristojnost za izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem
reguliranih poklicev)
(1) Naloge pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ure‑
ja 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:
ZPKEU) izvaja IZS. IZS izvaja tudi vse naloge v zvezi s prizna‑
vanjem poklicnih kvalifikacij državljanom tretjih držav, določene
s tem zakonom.
(2) IZS ima kot pristojni organ v zvezi z izvajanjem nalog
iz prejšnjega odstavka vse pravice in obveznosti, ki jih določa
ZPKEU za pristojni organ. Če s tem zakonom ni določeno dru‑
gače, se za izvajanje teh nalog uporabljajo določbe ZPKEU.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena IZS izvaja kot
javno pooblastilo po tem zakonu.
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3. Opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet
20. člen
(stalno opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet
za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati
regulirani poklic odgovorni geodet po tem zakonu, morajo pri
IZS pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije.
(2) Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije se vloži v
skladu z ZPKEU.
(3) Poleg pogojev iz ZPKEU je pogoj za izdajo odločbe o
priznanju poklicne kvalifikacije sklenjeno in veljavno zavarova‑
nje odgovornosti za škodo v skladu s tem zakonom.
(4) Če IZS v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije
v skladu z ZPKEU posamezniku z odločbo določi ukrep pre‑
izkusa poklicne usposobljenosti, v odločbi določi manjkajoče
vsebine, ki jih mora kandidat opraviti na strokovnem izpitu. Za
izvedbo strokovnega izpita se uporabljajo določbe predpisa,
ki ureja strokovni izpit iz geodetske stroke. Če IZS v skladu
z ZPKEU z odločbo določi ukrep prilagoditvenega obdobja,
mora posameznik IZS predložiti ime mentorja in mentorjevo
podpisano izjavo, da bo med prilagoditvenim obdobjem pod
njegovim mentorstvom. Mentor mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet iz prvega
odstavka 8. člena tega zakona, za katerega se posameznik
usposablja, to pa je tudi pogoj za izdajo odločbe o določitvi
ukrepa prilagoditvenega obdobja po ZPKEU.
(5) IZS vpiše posameznika v imenik IZS najpozneje v
osmih dneh od dokončnosti odločbe o priznanju poklicne kva‑
lifikacije. Posameznik ima pravico opravljati regulirani poklic
odgovorni geodet z dnem dokončnosti odločbe o priznanju
poklicne kvalifikacije.
(6) Z vpisom v imenik IZS postane posameznik član IZS
z vsemi pravicami in obveznostmi člana. Posameznik, ki mu je
bila priznana poklicna kvalifikacija, mora ravnati po predpisih
in drugih splošnih aktih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Posa‑
mezniki, ki se vpisujejo v imenik IZS, morajo ravnati v skladu
z etičnim kodeksom IZS in so za svoja dejanja odgovorni pred
IZS tudi disciplinsko.
(7) Članska izkaznica in žig se posamezniku izdata samo
na njegovo izrecno zahtevo.
(8) Za posameznike, ki so vpisani v imenik IZS na podlagi
dokončne odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije, velja glede
izbrisa iz tega imenika 11. člen tega zakona.
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
posameznike, ki so državljani tretjih držav in imajo status rezi‑
denta za daljši čas ali status rezidenta v skladu z mednarodno
pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo (v nadaljnjem bese‑
dilu: rezidenti držav pogodbenic), in za državljane tretjih držav,
ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v državah pogodbenicah.
(10) Za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije
lahko IZS zaračuna stroške v višini, ki je določena za upravne
takse, v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, stroške
vpisa in članarino pa zaračuna v višini, ki je določena za drža‑
vljane Republike Slovenije.
(11) Zoper odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo
izda IZS, ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
21. člen
(čezmejno opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet
za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo čezmejno opra‑
vljati regulirani poklic odgovorni geodet, morajo pri IZS vložiti
pisno prijavo. Poleg sestavin, ki jih za prijavo določa ZPKEU,
mora prijava za čezmejno opravljanje reguliranega poklica
odgovorni geodet po tem zakonu vsebovati tudi podatke o
storitvi, ki se bo izvajala, predvidenem trajanju opravljanja sto‑
ritve, gospodarskem subjektu, v imenu katerega se bo storitev
opravljala, in o zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z
18. členom tega zakona.
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(2) Pri reguliranem poklicu odgovorni geodet IZS pred pr‑
vim opravljanjem storitev preveri poklicno kvalifikacijo ponudni‑
ka po določbah ZPKEU in skladno z 20. členom tega zakona.
(3) Na podlagi prijave oziroma odločbe za čezmejno opra‑
vljanje reguliranega poklica iz prvega in drugega odstavka tega
člena se posameznik začasno vpiše v imenik IZS in postane
njen začasni član. Za začasni vpis v imenik IZS in začasno
članstvo v zbornici IZS posamezniku ne sme zaračunati stro‑
škov za vpis, vodenje imenika in članarine.
(4) Posameznik, ki regulirani poklic odgovorni geodet
opravlja več kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v kole‑
darskem letu pri IZS in v njej obvesti o morebitni spremembi
podatkov. Če IZS ob prijavi ali podaljšanju prijave na podlagi
kriterijev iz ZPKEU ugotovi, da ima posameznikovo opravlja‑
nje reguliranega poklica odgovorni geodet naravo stalnega
opravljanja reguliranega poklica odgovorni geodet, lahko zah‑
teva preverjanje poklicne kvalifikacije, trajen vpis v imenik IZS,
včlanitev kandidata v IZS in plačilo vseh obveznosti do IZS, ki
se zahtevajo pri stalnem opravljanju reguliranega poklica od‑
govorni geodet, v skladu z 20. členom tega zakona, vključno s
stroški vpisa in plačilom članarine.
(5) Posameznik, ki se v imenik IZS vpisuje začasno,
mora ravnati po predpisih in drugih splošnih aktih, ki veljajo v
Republiki Sloveniji. Posamezniki, ki se vpisujejo v imenik IZS
začasno, morajo ravnati v skladu z etičnim kodeksom IZS in so
za svoja dejanja odgovorni tudi disciplinsko.
(6) Članska izkaznica in žig se posamezniku izdata samo
na njegovo izrecno zahtevo.
(7) Za posameznike, ki so bili vpisani v imenik IZS zača‑
sno, velja glede izbrisa iz tega imenika 11. člen tega zakona.
(8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
rezidente držav pogodbenic in za državljane tretjih držav, ki so
pridobili poklicno kvalifikacijo v državah pogodbenicah.
22. člen
(opravljanje reguliranega poklica odgovorni geodet
za državljane tretjih držav)
(1) Državljani tretjih držav lahko opravljajo regulirani po‑
klic odgovorni geodet po tem zakonu pod pogojem materialne
vzajemnosti, če so njihove pridobljene kvalifikacije enakovre‑
dne tistim, ki se zahtevajo za državljane Republike Slovenije.
Materialna vzajemnost obstaja, če lahko državljan Republike
Slovenije v državi državljana tretje države opravlja regulirani
poklic pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi ga lahko
opravljajo v Republiki Sloveniji državljani tretje države in izpol‑
njevanje katerih za državljana Republike Slovenije ni bistveno
težje, kakor je v pravnem redu Republike Slovenije predpisano
za državljane tretje države. Pri dvojnem državljanstvu drža‑
vljana tretje države se pri ugotavljanju materialne vzajemnosti
upošteva pravni red tiste države, v kateri ima stalno prebiva‑
lišče, oziroma pravni red tiste države, v kateri je imel stalno
prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji. Če je posameznik brez državljanstva,
se pri ugotavljanju materialne vzajemnosti v vlogi opredeli, ali
se upošteva pravni red države njegovega rojstva ali države, v
kateri ima stalno prebivališče, ali države, v kateri je imel stalno
prebivališče pred pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje v
Republiki Sloveniji.
(2) Vzajemnost in enakovrednost kvalifikacij iz prejšnjega
odstavka za regulirani poklic odgovorni geodet, za opravljanje
katerih je pogoj vpis v imenik IZS, ugotavlja IZS v postopku
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za ta vpis.
(3) Posamezniki iz prvega odstavka tega člena se vpišejo
v imenik IZS in z vpisom postanejo člani IZS z vsemi pravicami
in dolžnostmi, ki so s tem zakonom določene za člane IZS.
(4) Za vpis in vodenje imenika IZS lahko IZS zaračuna
stroške v višini, ki je določena za državljane Republike Slo‑
venije.
(5) Zoper odločbo o vpisu državljana tretje države v ime‑
nik IZS, ki jo v skladu s tem zakonom izda IZS, ni pritožbe,
možen pa je upravni spor.
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4. Opravljanje reguliranega poklica geodet
23. člen
(stalno opravljanje reguliranega poklica geodet
za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo stalno opravljati
regulirani poklic geodet po tem zakonu, morajo pri IZS pridobiti
odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije. Vloga za priznanje
poklicne kvalifikacije geodet se vloži v skladu z ZPKEU.
(2) Če IZS v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije
v skladu z ZPKEU posamezniku z odločbo določi ukrep pre‑
izkusa poklicne usposobljenosti, v odločbi določi manjkajoče
vsebine, ki jih mora kandidat opraviti na strokovnem izpitu. Za
izvedbo strokovnega izpita se uporabljajo določbe predpisa,
ki ureja strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev. Če IZS
v skladu z ZPKEU z odločbo določi ukrep prilagoditvenega
obdobja, mora posameznik predložiti IZS ime mentorja in men‑
torjevo podpisano izjavo, da bo med prilagoditvenim obdobjem
pod njegovim mentorstvom. Mentor mora izpolnjevati pogoje
za opravljanje reguliranega poklica geodet iz 13. člena tega
zakona, za katerega se posameznik usposablja, to pa je tudi
pogoj za izdajo odločbe o določitvi ukrepa prilagoditvenega
obdobja po ZPKEU.
(3) IZS vpiše posameznika v imenik geodetov najpozneje
v osmih dneh od dokončnosti odločbe o priznanju poklicne
kvalifikacije. Posameznik ima pravico opravljati regulirani po‑
klic geodet z dnem dokončnosti odločbe o priznanju poklicne
kvalifikacije.
(4) Geodetska izkaznica se posamezniku izda samo na
njegovo izrecno zahtevo.
(5) Za posameznike, ki so vpisani v imenik geodetov na
podlagi dokončne odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije,
velja glede izbrisa iz tega imenika 15. člen tega zakona.
(6) Za izdajo odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije po
tem členu lahko IZS zaračuna stroške v višini, ki je določena
za upravne takse, v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
Glede stroškov izdelave geodetske izkaznice velja tretji odsta‑
vek 13. člena tega zakona.
(7) Posamezniku, ki je vpisan v imenik geodetov, IZS
za vodenje imenika geodetov zaračuna stroške v višini, ki je
določena za državljane Republike Slovenije.
(8) Zoper odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije po tem
členu, ki jo izda IZS, ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
rezidente držav pogodbenic in za državljane tretjih držav, ki so
pridobili poklicno kvalifikacijo v državah pogodbenicah.
(10) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
državljane tretjih držav, katerim IZS izda odločbo o priznanju
poklicne kvalifikacije pod pogojem materialne vzajemnosti iz
prvega odstavka 22. člena tega zakona.
24. člen
(čezmejno opravljanje reguliranega poklica geodet
za državljane držav pogodbenic)
(1) Državljani držav pogodbenic, ki želijo čezmejno opra‑
vljati regulirani poklic geodet po tem zakonu, morajo pri IZS
vložiti pisno prijavo. Prijava mora vsebovati sestavine, ki jih za
prijavo določa ZPKEU.
(2) Pri reguliranem poklicu geodet IZS pred prvim opra‑
vljanjem storitev preveri poklicno kvalifikacijo ponudnika po
določbah ZPKEU in skladno s 23. členom tega zakona.
(3) Na podlagi prijave oziroma odločbe za čezmejno opra‑
vljanje reguliranega poklica v skladu s prvim in drugim od‑
stavkom tega člena IZS posameznika začasno vpiše v imenik
geodetov. Za začasni vpis v imenik geodetov IZS posamezniku
ne sme zaračunati stroškov za vpis in vodenje tega imenika.
(4) Posameznik, ki regulirani poklic geodet opravlja več
kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu
pri IZS in v njej obvesti o morebitni spremembi podatkov. Če
IZS ob prijavi ali podaljšanju prijave na podlagi kriterijev iz
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ZPKEU ugotovi, da ima posameznikovo opravljanje regulira‑
nega poklica geodet naravo stalnega opravljanja reguliranega
poklica geodet, lahko zahteva preverjanje poklicne kvalifikacije,
trajen vpis v imenik geodetov in plačilo vseh obveznosti do IZS,
ki se zahtevajo pri stalnem opravljanju reguliranega poklica
geodet, v skladu z 23. členom tega zakona, vključno s stroški
za vpis in vodenje tega imenika.
(5) Za posameznike, ki so vpisani v imenik geodetov
začasno, velja glede izbrisa iz tega imenika 15. člen tega
zakona.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
rezidente držav pogodbenic in za državljane tretjih držav, ki so
pridobili poklicno kvalifikacijo v državah pogodbenicah.
(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
državljane tretjih držav, katerim IZS izda odločbo o priznanju
poklicne kvalifikacije pod pogojem materialne vzajemnosti iz
prvega odstavka 22. člena tega zakona.
IV. DOLŽNOSTI LASTNIKOV
25. člen
(dopustitev dostopa)
(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč in lastniki oziro‑
ma uporabniki stavb in delov stavb morajo posamezniku, ki
se izkaže s pooblastilom geodetske uprave ali geodetskega
podjetja ali samoupravne lokalne skupnosti oziroma z geodet‑
sko izkaznico, dopustiti dostop na zemljišče in vstop v skupne
dele stavbe, če je to potrebno zaradi opravljanja geodetske
dejavnosti ali izvajanja nalog geodetske službe skladno s tem
zakonom oziroma drugih nalog, ki jih določajo predpisi, ter mu
dopustiti opravljanje geodetske dejavnosti ali izvajanje nalog
geodetske službe.
(2) Če pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka nastane
škoda, ima oškodovana oseba pravico do odškodnine po pra‑
vilih civilnega prava.
V. ZDRUŽEVANJE GEODETOV
26. člen
(združevanje v IZS)
(1) Zaradi zagotavljanja strokovnosti in varovanja javne‑
ga interesa ter varstva tretjih oseb pri opravljanju geodetske
dejavnosti se geodetska podjetja in posamezniki, ki opravljajo
geodetsko dejavnost, združujejo v IZS, ki zastopa njihove po‑
klicne, socialne in ekonomske interese.
(2) V IZS se v skladu s tem zakonom, zakonom, ki ureja
IZS, in statutom IZS ustanovi matična sekcija geodetov.
VI. GEODETSKA SLUŽBA
1. Naloge geodetske službe
27. člen
(geodetska služba)
(1) Geodetska služba je del geodetske dejavnosti, ki
obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov
na področju referenčnih koordinatnih sistemov, evidentiranja
nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremičnin, državne
meje, prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in
kartografskega sistema.
(2) Geodetska služba je državna in lokalna.
28. člen
(opravljanje nalog geodetske službe)
(1) Naloge državne geodetske službe opravlja geodetska
uprava.
(2) Naloge lokalne geodetske službe opravlja samouprav‑
na lokalna skupnost.
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(3) Razvojne in določene strokovno‑tehnične naloge v
okviru državne geodetske službe opravlja Geodetski inštitut
Slovenije.
(4) Določene strokovno‑tehnične in razvojne naloge na
področju topografskega in kartografskega sistema za potrebe
obrambe države opravlja v sodelovanju z geodetsko upravo
ministrstvo, pristojno za obrambo.
29. člen
(letni program državne geodetske službe)
(1) Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog
državne geodetske službe ter predvidena višina sredstev za
izvajanje teh nalog se opredelijo v letnem programu državne
geodetske službe, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Vlada sprejme poročilo o izvedbi letnega programa
državne geodetske službe.
(3) Vlada sprejme letni program državne geodetske služ‑
be za tekoče leto in poročilo o izvedbi letnega programa držav‑
ne geodetske službe za preteklo leto najpozneje do 1. februarja
tekočega leta.
2. Pristojnost geodetske uprave
30. člen
(stvarna in krajevna prisojnost geodetske uprave)
Za vodenje upravnih postopkov in odločanje v upravnih
zadevah na prvi stopnji, za izdajanje podatkov iz zbirk geodet‑
skih podatkov in opravljanje drugih upravnih storitev in nalog
geodetske službe so stvarno in krajevno pristojne vse notranje
organizacijske enote geodetske uprave.
3. Geodetski inštitut Slovenije
31. člen
(pravni status)
(1) Geodetski inštitut Slovenije je oseba javnega prava s
statusom javnega zavoda. Za delovanje Geodetskega inštituta
Slovenije se uporablja zakon, ki ureja javne zavode, če ni s tem
zakonom določeno drugače.
(2) Sedež Geodetskega inštituta Slovenije je v Ljubljani.
32. člen
(naloge Geodetskega inštituta Slovenije)
(1) Geodetski inštitut Slovenije izvaja razvojne in strokov‑
no‑tehnične naloge državne geodetske službe v skladu s pro‑
gramom dela Geodetskega inštituta Slovenije, ki je sestavni del
letnega programa državne geodetske službe. V programu dela
Geodetskega inštituta Slovenije se posebej določijo naloge,
ki jih Geodetski inštitut Slovenije opravlja na podlagi javnega
pooblastila po tem zakonu.
(2) Geodetski inštitut Slovenije opravlja naloge iz prvega
stavka prejšnjega odstavka kot javno službo in o izvedbi nalog
poroča geodetski upravi.
(3) Geodetski inštitut Slovenije na podlagi javnega poo‑
blastila opravlja naslednje naloge:
– nadzira uporabniške dostope in delovanje sistemov za
dostop do podatkov iz zbirk geodetskih podatkov ter pripravlja
poročila o uporabi zbirk geodetskih podatkov;
– nadzira delovanje državnega omrežja stalnih postaj za
globalno določanje položaja;
– opravlja naloge množičnega vrednotenja nepremičnin v
zvezi z ugotavljanjem indeksov cen in indeksov vrednosti ne‑
premičnin, izvaja raziskave in analize trga nepremičnin, pripra‑
vlja poročila o nepremičninah, trgu nepremičnin in vrednostih
nepremičnin, pridobiva podatke o nepremičninah zaradi pripisa
vrednosti in izvaja pripis vrednosti nepremičnin;
– pripravlja informacije in izvaja posebne analize na pod‑
lagi podatkov iz zbirk geodetskih podatkov na zahtevo upo‑
rabnikov;
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– nadzira vzdrževanje in kakovost zbirk geodetskih po‑
datkov;
– skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na
področju geodetske dejavnosti;
– organizira in izvaja posebne interventne geodetske
izmere in opazovanja ob naravnih nesrečah oziroma nepred‑
vidljivih pojavih.
(4) Ob sprejemu letnega programa državne geodetske
službe vlada določi tudi obseg dejavnosti zunaj okvira javne
službe, ki jo lahko Geodetski inštitut Slovenije opravlja za pla‑
čilo za samoupravne lokalne skupnosti in druge naročnike.
(5) Presežek prihodkov nad odhodki sme Geodetski in‑
štitut Slovenije uporabiti za opravljanje in razvoj dejavnosti ter
nagrajevanje zaposlenih. O načinu razpolaganja s presežkom
prihodkov nad odhodki odloča svet Geodetskega inštituta Slo‑
venije na predlog direktorja in v soglasju z vlado. Vlada lahko
določi, da del presežka prihodkov nad odhodki pripada prora‑
čunu Republike Slovenije.
33. člen
(ustanoviteljske pravice in obveznosti, pravice, obveznosti
in odgovornosti Geodetskega inštituta Slovenije
v pravnem prometu)
(1) Ustanoviteljske pravice in obveznosti do Geodetskega
inštituta Slovenije izvršuje vlada.
(2) Premoženje Geodetskega inštituta Slovenije je last dr‑
žave. Za upravljanje premoženja je Geodetski inštitut Slovenije
odgovoren državi.
(3) Geodetski inštitut Slovenije samostojno upravlja pre‑
mično premoženje, nepremično premoženje pa po predhodnem
soglasju vlade. Geodetski inštitut Slovenije uporablja in upravlja
premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(4) Geodetski inštitut Slovenije nastopa v pravnem pro‑
metu v svojem imenu in za svoj račun.
(5) Geodetski inštitut Slovenije je odgovoren za svoje
obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih upravlja, vlada za njegove
obveznosti ni odgovorna.
34. člen
(nadzor)
Delo Geodetskega inštituta Slovenije nadzira geodetska
uprava.
4. Lokalna geodetska služba
35. člen
(opravljanje nalog lokalne geodetske službe)
(1) Lokalno geodetsko službo zagotavlja samoupravna
lokalna skupnost.
(2) Lokalna geodetska služba obsega vzpostavitev, vo‑
denje in vzdrževanje katastrov gospodarske infrastrukture ter
posredovanje podatkov o omrežjih in objektih gospodarske in‑
frastrukture v zbirni kataster gospodarske infrastrukture, lahko
pa tudi vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje podatkov v bazi
topografskih podatkov ter druge naloge lokalnega pomena.
(3) Lokalna geodetska služba se lahko organizira v okviru
občinske uprave ali skupne občinske uprave, lahko pa jo sa‑
moupravna lokalna skupnost poveri geodetskemu podjetju s
koncesijo. Koncesija se podeli po postopku in na način, kot ga
določa zakon, ki ureja gospodarske javne službe. Za postopek
javnega razpisa za podelitev koncesije se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja javna naročila.
(4) Kadar se lokalna geodetska služba organizira v okviru
občinske uprave ali skupne občinske uprave, mora imeti na
podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posa‑
meznika, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za
odgovornega geodeta.
(5) Posamezna dela v okviru lokalne geodetske službe se
lahko oddajo geodetskim podjetjem kot javno naročilo.
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(6) Samoupravna lokalna skupnost lahko brez javnega
razpisa poveri vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje posame‑
znega katastra gospodarske infrastrukture izvajalcu javne služ‑
be, ki upravlja z omrežji in objekti te gospodarske infrastrukture,
in določi način financiranja vzpostavitve, vodenja in vzdrževa‑
nja tega katastra ter predpisanega posredovanja podatkov.
VII. GEODETSKI PODATKI
36. člen
(zbirke geodetskih podatkov)
(1) Upravljavec zbirk geodetskih podatkov, ki jih vzpostavi
in vodi državna geodetska služba, je geodetska uprava, upra‑
vljavec zbirk geodetskih podatkov, ki jih vzpostavi in vodi lokal‑
na geodetska služba, pa je samoupravna lokalna skupnost.
(2) Materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja
na avtorskih delih, ki jih izdela Geodetski inštitut Slovenije v
okviru programa dela iz prvega odstavka 32. člena tega zako‑
na, se z nastankom avtorskega dela prenesejo na Republiko
Slovenijo.
(3) Za uresničevanje in varstvo avtorskih pravic na av‑
torskih delih, ki nastanejo v okviru državne geodetske službe,
skrbi geodetska uprava, za tiste, ki nastanejo v okviru lokalne
geodetske službe, pa samoupravna lokalna skupnost.
37. člen
(uporaba podatkov iz zbirk geodetskih podatkov)
(1) Geodetska uprava in samoupravne lokalne skupnosti
zagotavljajo javni dostop do zbirk geodetskih podatkov. Dostop
do njih se lahko omeji v skladu s predpisi, ki urejajo informacije
javnega značaja, ali iz razlogov, določenih z zakonom, ki dolo‑
ča posamezno zbirko geodetskih podatkov.
(2) Geodetska uprava in samoupravne lokalne skupnosti
zagotavljajo javni dostop do podatkov iz zbirk geodetskih po‑
datkov z omrežnimi storitvami, ki so dostopne na svetovnem
spletu ali drugem ustreznem telekomunikacijskem omrežju.
Omrežne storitve je treba izvajati v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov.
(3) Omrežne storitve iz prejšnjega odstavka omogočajo:
– iskanje zbirk geodetskih podatkov in storitev v zvezi z
geodetskimi podatki iz teh zbirk;
– pregledovanje podatkov iz zbirk geodetskih podatkov,
ki omogoča minimalno prikazovanje, krmarjenje, povečanje
oziroma pomanjšanje, panoramski pregled, in podobno;
– prenos podatkov ali dela podatkov iz zbirk geodetskih
podatkov;
– preoblikovanje zbirk geodetskih podatkov;
– priklic drugih storitev v zvezi z geodetskimi podatki.
(4) Uporaba omrežnih storitev iskanja zbirk iz prve alinee
prejšnjega odstavka in pregledovanja podatkov iz druge ali‑
nee prejšnjega odstavka je brezplačna. Za uporabo omrežnih
storitev prenosa podatkov ali dela podatkov iz tretje alinee
prejšnjega odstavka, preoblikovanja zbirk geodetskih podatkov
iz četrte alinee prejšnjega odstavka in priklica drugih storitev v
zvezi z geodetskimi podatki iz pete alinee prejšnjega odstavka
lahko geodetska uprava in samoupravne lokalne skupnosti
zaračunavajo stroške za uporabo omrežnih storitev. Stroški
se določijo v stroškovniku največ v višini, ki zagotavlja vzdr‑
ževanje zbirk geodetskih podatkov in vzdrževanje omrežnih
storitev, v skladu s predpisi, ki urejajo zaračunavanje stroškov
za uporabo omrežnih storitev za prostorske podatke. Stroške
za zbirke geodetskih podatkov, ki jih vzpostavi in vodi državna
geodetska služba, določi geodetska uprava, za zbirke geodet‑
skih podatkov, ki jih vzpostavi in vodi lokalna geodetska služba,
pa jih določi samoupravna lokalna skupnost. Če geodetska
uprava ali samoupravna lokalna skupnost zaračunava stroške
za uporabo omrežnih storitev, mora stroškovnik iz tega člena
objaviti na svojih spletnih straneh in ga dati na vpogled vsake‑
mu prosilcu.
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(5) Komercialno uporabo podatkov iz zbirk geodetskih
podatkov geodetska uprava in samoupravne lokalne skupnosti
zaračunajo v skladu s predpisi, ki urejajo informacije javnega
značaja.
(6) Zagotavljanje omrežnih storitev in komercialna upo‑
raba zbirk geodetskih podatkov je lastna dejavnost geodetske
uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti. Prihodke lahko
geodetska uprava oziroma lokalne samoupravne skupnosti
uporabijo le za vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov in omre‑
žnih storitev v zvezi s podatki iz zbirk geodetskih podatkov.
(7) Uporaba omrežnih storitev iz tretjega odstavka tega
člena je za osebe javnega prava za opravljanje nalog javnega
značaja brezplačna.
VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
38. člen
(izvajanje inšpekcijskega nadzorstva)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi, ter drugih predpisov s področja geodetske
dejavnosti izvajajo geodetski inšpektorji.
39. člen
(geodetski inšpektor)
Za geodetskega inšpektorja je lahko imenovana oseba z
najmanj magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge
stopnje geodetske smeri, ki ima najmanj pet let delovnih iz‑
kušenj in opravljen strokovni izpit za geodetskega inšpektorja.
40. člen
(pristojnosti geodetskega inšpektorja)
(1) Geodetski inšpektor po tem zakonu nadzoruje zlasti
izpolnjevanje pogojev za opravljanje geodetske dejavnosti v
skladu s tem zakonom za geodetsko podjetje, odgovornega
geodeta in geodeta ter tuje ponudnike.
(2) Če geodetski inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcij‑
skega nadzorstva ugotovi nepravilnosti po tem zakonu, lahko z
odločbo odredi naslednje ukrepe:
– prepove poslovnemu subjektu opravljanje geodetske
dejavnosti, če nima v Poslovnem registru Slovenije vpisane ge‑
odetske dejavnosti, ali če nima na podlagi pogodbe o zaposlitvi
zagotovljenega sodelovanja posameznika, ki izpolnjuje s tem
zakonom predpisane pogoje za odgovornega geodeta, ali če
nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti za škodo;
– odredi poslovnemu subjektu, da uskladi svoje poslova‑
nje s tem zakonom v roku, ki ga določi;
– predlaga pristojnim organom ukrepanje oziroma izbrise
iz ustreznih imenikov, ki se vodijo v skladu s tem zakonom,
zaradi kršenja predpisov pri izvajanju geodetske dejavnosti.
(3) Pritožba zoper odločbo, s katero se odredijo ukrepi iz
prejšnjega odstavka, ne zadrži njihove izvršitve.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
(prekrški geodetskega podjetja)
(1) Z globo od 5.000 do 50.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
nastopa kot geodetsko podjetje:
1. če opravlja geodetsko dejavnost in ne izpolnjuje predpi‑
sanih pogojev za geodetsko podjetje iz 3. člena tega zakona;
2. če pred začetkom opravljanja geodetske dejavnosti
in ves čas opravljanja geodetske dejavnosti nima zavarovane
odgovornosti za škodo v skladu s 4. členom tega zakona;
3. če izvaja geodetsko dejavnost in ne imenuje odgovor‑
nega geodeta v skladu s 6. členom tega zakona;
4. če izvaja geodetsko dejavnost in za odgovornega ge‑
odeta imenuje posameznika, ki ne izpolnjuje pogojev za odgo‑
vornega geodeta iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;
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5. če izvaja geodetske storitve in za odgovornega geodeta
imenuje posameznika, ki ne izpolnjuje pogojev za odgovornega
geodeta iz drugega odstavka 6. člena tega zakona;
6. če ne objavi imena odgovornih geodetov, ki za geodet‑
sko podjetje opravljajo naloge odgovornega geodeta v skladu
s četrtim odstavkom 6. člena tega zakona;
7. če izvaja geodetske storitve, za katere zakon določa,
da jih lahko izvaja geodet, pa izvedbo geodetske storitve poveri
posamezniku, ki ne izpolnjuje pogojev za geodeta iz prvega
odstavka 12. člena tega zakona;
8. če se dogovori za sodelovanje s tujim ponudnikom, ki
želi v Republiki Sloveniji opravljati regulirani poklic odgovorni
geodet po tem zakonu, in ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
reguliranega poklica odgovorni geodet iz 20., 21. in 22. člena
tega zakona;
9. če se dogovori za sodelovanje s tujim ponudnikom, ki
želi v Republiki Sloveniji opravljati regulirani poklic geodet po
tem zakonu, in ne izpolnjuje pogojev za opravljanje regulirane‑
ga poklica geodet iz 23. in 24. člena tega zakona.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba geodetskega
podjetja.
42. člen
(prekrški odgovornega geodeta)
Z globo od 500 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki nastopa kot odgovorni geodet in ne izpolnju‑
je predpisanih pogojev za odgovornega geodeta iz prvega
odstavka 5. člena oziroma drugega odstavka 6. člena tega
zakona.
43. člen
(prekrški geodeta)
Z globo od 500 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki nastopa kot geodet in ne izpolnjuje predpi‑
sanih pogojev za geodeta iz prvega odstavka 12. člena tega
zakona.
44. člen
(prekrški tujih ponudnikov, ki opravljajo geodetsko dejavnost
v Republiki Sloveniji)
(1) Z globami, določenimi za prekrške geodetskih podjetij,
ki so predpisane s tem zakonom, se kaznujejo tuji ponudniki, če
ne izpolnjujejo pogojev iz 17. in 18. člena tega zakona.
(2) Z globami, določenimi za prekrške odgovornih ge‑
odetov, ki so predpisane s tem zakonom, se kaznujejo tuji
ponudniki, če ne izpolnjujejo pogojev iz 20., 21. in 22. člena
tega zakona.
(3) Z globami, določenimi za prekrške geodetov, ki so
predpisane s tem zakonom, se kaznujejo tuji ponudniki, če ne
izpolnjujejo pogojev iz 23. in 24. člena tega zakona.
45. člen
(prekrški v zvezi z imeniki, ki jih vodi IZS)
(1) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki je vpisan v imenik IZS, če v skladu z drugim
odstavkom 10. člena tega zakona v predpisanem roku IZS ne
sporoči spremembe podatkov, ki se vpisujejo v ta imenik.
(2) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki je vpisan v imenik geodetov, če v skladu s četr‑
tim odstavkom 14. člena tega zakona v predpisanem roku IZS
ne sporoči spremembe podatkov, ki se vpisujejo v ta imenik.
46. člen
(prekrški v zvezi z dopustitvijo dostopa zaradi
opravljanja geodetske dejavnosti)
(1) Z globo od 500 do 5.000 eurov se za prekršek ka‑
znuje samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki je
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lastnik zemljišča, stavbe ali dela stavbe, ki osebam iz prvega
odstavka 25. člena tega zakona prepreči dostop na zemljišče
ali vstop v stavbo oziroma v skupne dele stavbe, ali jim ne
dopusti opravljanja geodetske dejavnosti ali izvajanja nalog
geodetske službe.
(2) Z globo od 300 do 2.000 eurov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve‑
ga odstavka tega člena kaznuje posameznik.
X. PREHODNE DOLOČBE
47. člen
(uskladitev opravljanja geodetske dejavnosti)
Pravne ali fizične osebe, ki imajo kot gospodarska družba
ali samostojni podjetnik posameznik v Poslovni register Slove‑
nije vpisano geodetsko dejavnost, morajo urediti zavarovanje
odgovornosti za škodo in zagotoviti sodelovanje osebe, ki iz‑
polnjuje predpisane pogoje za odgovornega geodeta, v skladu
s tem zakonom najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
48. člen
(vzpostavitev seznama geodetskih podjetij)
(1) IZS prilagodi seznam projektivnih in geodetskih pod‑
jetij v skladu s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
(2) Geodetska podjetja, ki so na dan uveljavitve tega
zakona vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetij
pri IZS, morajo za vpis v seznam geodetskih podjetij v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona sporočiti morebitne spre‑
membe podatkov o geodetskem podjetju in imena odgovornih
geodetov, ki zanje opravljajo naloge odgovornega geodeta.
49. člen
(uskladitev imenika IZS)
(1) IZS prilagodi imenik pooblaščenih inženirjev v skladu s
tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Posamezniki, ki so na dan uveljavitve tega zakona
vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, morajo IZS v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona sporočiti podatke, ki
se vpisujejo v imenik IZS po tem zakonu.
50. člen
(uskladitev opravljanja storitev odgovornih geodetov)
(1) Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študij‑
skih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe geodet‑
ske smeri, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih
programih druge stopnje geodetske smeri iz prvega odstavka
8. člena tega zakona.
(2) Šteje se, da posameznik izpolnjuje pogoj iz prve in
druge alinee prvega odstavka 8. člena tega zakona, če ima
najmanj visoko strokovno izobrazbo geodetske smeri, prido‑
bljeno po dosedanjih študijskih programih za pridobitev visoke
strokovne izobrazbe geodetske smeri, in najmanj pet let delov‑
nih izkušenj po končanem visokošolskem strokovnem študiju
geodezije.
(3) Šteje se, da posameznik izpolnjuje pogoj iz prve in
druge alinee prvega odstavka 8. člena tega zakona, če izpol‑
njuje pogoje glede strokovne izobrazbe in delovnih izkušenj,
določene v prvem odstavku 7. člena in 48. členu Zakona o
geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000, 47/06 – ZEN
in 45/08).
(4) Šteje se, da posamezniki, ki imajo opravljen strokovni
izpit iz geodetske stroke po dosedanjih predpisih in so na dan
uveljavitve tega zakona vpisani v imenik pooblaščenih inže‑
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nirjev pri IZS, izpolnjujejo pogoje za odgovornega geodeta po
tem zakonu.
(5) Izkaznica in enotni žig z identifikacijsko številko, ki
so jih pridobili posamezniki iz prejšnjega odstavka, ostanejo
v veljavi.
51. člen
(uskladitev opravljanja storitev geodetov)
(1) Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih
programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe geodetske
smeri, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih progra‑
mih prve stopnje geodetske smeri iz prvega odstavka 13. člena
tega zakona.
(2) Šteje se, da posamezniki, ki imajo opravljen strokovni
izpit za izvajanje geodetskih storitev po dosedanjih predpisih
in so na dan uveljavitve tega zakona vpisani v imenik oseb, ki
imajo opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih
storitev, ki ga vodi geodetska uprava, izpolnjujejo pogoje za
geodeta po tem zakonu.
(3) Geodetske izkaznice, ki so jih pridobili posamezniki iz
prejšnjega odstavka, ostanejo v veljavi.
52. člen
(uskladitev opravljanja nalog geodetskega inšpektorja)
Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih
programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe geodetske
smeri, ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih progra‑
mih druge stopnje geodetske smeri iz 39. člena tega zakona.
53. člen
(izvajanje nalog v zvezi z izdajanjem geodetskih izkaznic
in opravljanjem strokovnega izpita za izvajanje geodetskih
storitev)
(1) Naloge izdajanja geodetskih izkaznic in zagotavljanja
izvajanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
iz četrtega odstavka 13. člena tega zakona začne IZS izvajati
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, do tedaj pa te naloge
opravlja geodetska uprava.
(2) Za dokončanje postopkov, začetih pred izvajanjem na‑
log IZS iz prejšnjega odstavka, je pristojna geodetska uprava.
(3) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona,
se končajo po dosedanjih predpisih.
54. člen
(vzpostavitev imenika geodetov in izvajanje nalog
v zvezi z vodenjem imenika geodetov)
(1) IZS vzpostavi imenik geodetov iz 14. člena tega za‑
kona in začne izvajati naloge vodenja imenika geodetov iz
četrtega odstavka 13. člena tega zakona šest mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Do vzpostavitve imenika geodetov iz prejšnjega od‑
stavka vodi imenik oseb, ki imajo opravljen poseben strokovni
izpit za izvajanje geodetskih storitev, geodetska uprava.
(3) Postopki vpisa, ki se začnejo do vzpostavitve imenika
geodetov po tem členu, se končajo po dosedanjih predpisih.
55. člen
(izvajanje nalog v zvezi z opravljanjem reguliranih poklicev
za tuje državljane)
(1) Naloge iz 19. člena tega zakona začne IZS izvajati
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, do tedaj pa te naloge
opravlja ministrstvo, pristojno za geodetsko dejavnost, kot pri‑
stojno ministrstvo za ZPKEU.
(2) Za dokončanje postopkov, začetih pred izvajanjem na‑
log IZS iz prejšnjega odstavka, je pristojno ministrstvo, pristojno
za geodetsko dejavnost.
(3) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona,
se končajo po dosedanjih predpisih.
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56. člen

61. člen

(predaja dokumentacije)

(začetek veljavnosti)

IZS s prevzemom nalog po tem zakonu prevzame od
geodetske uprave vso dokumentacijo, ki je nastala pri izvajanju
prevzetih nalog. O načinu in rokih prevzema dokumentacije se
dogovorita predstojnika IZS in geodetske uprave.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

57. člen

Št. 810-01/10-3/54
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EPA 1099-V

(uskladitev določb o matični sekciji geodetov)
(1) Matična sekcija geodetov, ustanovljena pri IZS na pod‑
lagi Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000,
47/06 – ZEN in 45/08), z dnem uveljavitve tega zakona nada‑
ljuje z delom kot matična sekcija geodetov po določbah tega
zakona.
(2) Matična sekcija geodetov uskladi svoje delovanje s
tem zakonom v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
(3) Člani organov Matične sekcije geodetov nadaljujejo
opravljanje funkcij do izteka mandata.
58. člen
(uskladitev določb o Geodetskem inštitutu Slovenije)
(1) Geodetski inštitut Slovenije, ustanovljen na podlagi
Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000,
47/06 – ZEN in 45/08) in Sklepa o statusnem preoblikovanju
Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbe‑
ništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije (Uradni list
RS, št. 84/2000 in 26/03), z dnem uveljavitve tega zakona
nadaljuje z delom kot Geodetski inštitut Slovenije po določbah
tega zakona.
(2) Geodetski inštitut Slovenije uskladi svoj statut, podza‑
konske predpise in druge splošne akte s tem zakonom v šestih
mesecih od njegove uveljavitve.
(3) Člani organov Geodetskega inštituta Slovenije nada‑
ljujejo opravljanje funkcij do izteka mandata.
59. člen
(podzakonski predpisi)
Minister izda podzakonski predpis iz tretjega odstavka
8. člena, drugega in tretjega odstavka 13. člena ter osmega
odstavka 16. člena tega zakona v štirih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
XI. KONČNI DOLOČBI
60. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe
dosedanjih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000,
47/06 – ZEN in 45/08);
2. Uredba o določitvi seznama del na področju geodetske
dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost
življenja in zdravja ljudi (Uradni list RS, št. 23/04);
3. Pravilnik o pogojih, ki se nanašajo na prostore in
tehnično opremo geodetskega podjetja (Uradni list RS,
št. 67/2000);
4. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz
geodetske stroke (Uradni list RS, št. 110/07);
5. Pravilnik o programu posebnega strokovnega izpita za
izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja
slovenskega jezika (Uradni list RS, št. 105/2000, 108/2000 –
popr. in 65/07);
6. Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izda‑
jo in načinu uporabe (Uradni list RS, št. 113/2000).
(2) Podzakonski predpisi iz 4., 5. in 6. točke prejšnjega
odstavka se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonski pred‑
pisov, izdanih na podlagi tega zakona.

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4217.

Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o Slovenskem filmskem
centru, javni agenciji Republike Slovenije
(ZSFCJA)
Razglašam Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni
agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na 20. seji 23. septembra 2010.
Št. 003‑02‑8/2010‑18
Ljubljana, dne 1. oktobra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SLOVENSKEM FILMSKEM CENTRU, JAVNI
AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE
(ZSFCJA)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa namen, dejavnost, delovanje, organiza‑
cijo, financiranje in nadzor nad Slovenskim filmskim centrom,
javno agencijo Republike Slovenije.
2. člen
(splošna določba)
(1) Slovenski filmski center, javna agencija Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), je pravna oseba
javnega prava.
(2) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. Pra‑
vice in obveznosti ustanoviteljice v agenciji izvršuje Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Za vsa vprašanja v zvezi z uresničevanjem javnega
interesa, ki niso urejena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki
ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
(4) Za vsa vprašanja delovanja in poslovanja agencije, ki
niso urejena v tem zakonu, se uporablja zakon, ki ureja javne
agencije.
3. člen
(namen ustanovitve agencije)
(1) Namen ustanovitve agencije je spodbujanje ustvarjal‑
nosti na filmskem in avdiovizualnem področju v Republiki Slo‑
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veniji, ustvarjanje ustreznih pogojev za filmsko, avdiovizualno
in kinematografsko dejavnost, razvoj in izobraževanje v zvezi s
filmsko in avdiovizualno dejavnostjo v Republiki Sloveniji ter iz‑
vajanje drugih dejavnosti, določenih z nacionalnim programom
za kulturo in s tem zakonom.
(2) Agencija opravlja s tem zakonom določene naloge v
javnem interesu in z namenom zagotovitve možnosti trajnega
razvoja filmske in avdiovizualne dejavnosti.
4. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– »projekt« je izraz za vsako posamezno obliko filmske
ustvarjalnosti in kulturne ali festivalske dejavnosti na avdiovi‑
zualnem področju, ki jo financira agencija;
– »finančni načrt agencije« je akt agencije, s katerim so
predvideni prihodki agencije, drugi prejemki in odhodki ter drugi
izdatki za določeno koledarsko leto;
– »letno poročilo agencije« je vsebinsko in finančno po‑
ročilo o doseganju ciljev in rezultatov agencije pri izvajanju
programa za določeno koledarsko leto;
– »film« je avdiovizualno delo, ne glede na njegovo traja‑
nje ali nosilec slikovnega in zvočnega zapisa, ki je namenjeno
javnemu, zlasti kinematografskemu načinu prikazovanja;
– »avdiovizualna dejavnost« je celota dejavnosti vseh
nosilcev produkcije, postprodukcije, distribucije in prikazovanja
avdiovizualnih del, namenjenih javnemu predvajanju v prizna‑
nih tehničnih standardih, ne glede na nosilec slike in zvoka ter
razširjanje avdiovizualne kulture;
– »nizko proračunski film« je vsak film, katerega proi‑
zvodna cena ne presega povprečne proizvodne cene celove‑
černega filma, večinsko sofinanciranega iz javnih sredstev v
Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih;
– »otroški ali mladinski film« je film, katerega ciljna publika
je v pretežnem delu populacija do 18 let;
– »zahtevni film« je film, katerega namen je razvijati
specifični umetniški vidik znotraj nacionalne ali evropske film‑
ske umetnosti ter prispevati h kulturni različnosti in pluralnosti
umetniškega izraza znotraj nje;
– »produkcija filma« je proces ustvarjanja filmskega pro‑
jekta od ideje o izdelavi filma do izdelave kopije, ki omogo‑
ča kinematografsko prikazovanje. Obsega faze razvoja filma,
priprav za snemanje filma, snemanja filma in postprodukcije
projekta;
– »javni razpis« je postopek izbire projektov, ki se sofinan‑
cirajo iz javnih sredstev, v skladu z določbami tega zakona;
– »producent« je pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki organizira in produkcijsko vodi ustvarjanje projekta in je od‑
govoren za njegovo dokončanje;
– »koproducent« je pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki na podlagi koprodukcijske pogodbe sodeluje s producen‑
tom pri organiziranju ter produkcijskem vodenju in ustvarjanju
projekta«;
– »neodvisni producent« je producent, kot ga določa
zakon, ki ureja medije;
– »izvajalci« je skupni naziv za vse pravne in fizične ose‑
be, ki sodelujejo pri realizaciji določenega projekta;
– »prijaviteljica oziroma prijavitelj (v nadaljnjem besedilu:
prijavitelj)« je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki prijavi projekt
na razpis agencije;
– »financiranje« pomeni sofinanciranje projektov ter vse
druge spodbude iz sredstev agencije;
– »festival« je zgoščen in časovno jasno zamejen nabor
filmskih in spremljevalnih dogodkov ob prisotnosti filmskih av‑
torjev, producentov in zainteresirane javnosti, ki se odvija z
namenom predstaviti domačemu in mednarodnemu občinstvu
aktualno ali tematsko opredeljeno filmsko produkcijo iz original‑
nega oziroma čim bolj kvalitetnega formata filmske projekcije;
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– »povezane osebe« so osebe, ki so med seboj upravlja‑
vsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh pove‑
zav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo uskla‑
jeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima
ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo
pri odločanju o financiranju in poslovanju. Za povezane osebe
štejejo tudi pravne osebe, ki so zastopane po isti osebi.
5. člen
(dejavnosti in naloge agencije)
(1) Agencija opravlja naslednje naloge:
– izvaja nacionalni program za kulturo v delu, ki pokriva
filmske in avdiovizualne dejavnosti, ter spremlja in analizira
stanje s svojega delovnega področja;
– skrbi za kakovostno rast filmske in avdiovizualne de‑
javnosti, pospešuje ustvarjalnost in produkcijo na filmskem in
avdiovizualnem področju ter skrbi za predstavitev dosežkov na
svojem področju;
– odloča o izbiri projektov s področja filmske in avdiovizual‑
ne dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev agencije, ter z izbrani‑
mi prijavitelji teh projektov sklepa pogodbe o financiranju;
– sodeluje z Radiotelevizijo Slovenija pri načrtovanju in
razvoju slovenske filmske produkcije;
– spremlja ter nadzoruje delo in porabo javnih sredstev
izvajalcev kulturnih projektov na področju filmskih in avdiovizu‑
alnih dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– omogoča izvedbo festivala, na katerem je predstavljena
slovenska filmska produkcija preteklega obdobja;
– sodeluje z interesnimi organizacijami na področju film‑
skih in avdiovizualnih dejavnosti ter s tujimi sorodnimi organi‑
zacijami;
– spodbuja razvoj filmske in avdiovizualne kulture, razvoj
visokošolskega izobraževanja za umetniške poklice s področja
avdiovizualnih dejavnosti in razvoj filmske vzgoje;
– spodbuja razvoj tehnologije in infrastrukture na filmskem
in avdiovizualnem področju, zlasti razvoj digitalizacije celotne
kinematografske verige od produkcije do prikazovanja;
– skupaj s strokovnimi združenji avtorjev in neodvisnih
producentov skrbi za izvedbo in podeljevanje priznanj ter de‑
narnih nagrad na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti
v Republiki Sloveniji;
– sodeluje z državnimi organi in civilno družbo pri načrto‑
vanju strateških usmeritev na področju filmske in avdiovizualne
dejavnosti;
– skrbi za promocijo ter eksploatacijo filmske in avdiovi‑
zualne dejavnosti v Republiki Sloveniji in tujini;
– izvaja naloge trženja filmskih lokacij na območju Re‑
publike Slovenije z namenom spodbujanja gospodarskega
razvoja;
– skrbi za sodelovanje z evropskimi in drugimi mednaro‑
dnimi institucijami s področja filmske in avdiovizualne dejav‑
nosti, zlasti pri podporah in dodeljevanju paritetnih sredstev s
področja filmske in avdiovizualne dejavnosti;
– skrbi za delovanje ter povezanost javnih institucij in
zasebnih pobud na področju filmske in avdiovizualne dejav‑
nosti v obliki promocije Republike Slovenije v okviru filmske
produkcije;
– opravlja druge strokovne naloge na področju filmske
in avdiovizualne dejavnosti z namenom, za katerega je bila
ustanovljena.
(2) Z ustanovitvenim aktom agencije se lahko določi, da ta
opravlja tudi druge naloge v javnem interesu, če so povezane
z nalogami iz prejšnjega odstavka ali če so nujen pogoj za
njihovo izvedbo.
(3) Pri izvajanju nalog je agencija samostojna.
6. člen
(organi in strokovna telesa agencije)
(1) Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem bese‑
dilu: svet) in direktorica oziroma direktor agencije (v nadaljnjem
besedilu: direktor).
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(2) Agencija ima tudi strokovne programske komisije ter
druga strokovna telesa in komisije.
7. člen
(svet)
(1) Svet ima osem članic oziroma članov (v nadaljnjem
besedilu: člani sveta). Člane sveta imenuje in razrešuje vla‑
da. Člani sveta so imenovani za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed
svojih članov.
(2) Vlada imenuje v svet štiri člane na predlog ministr‑
stva, pristojnega za kulturo, od katerih predlaga enega člana
Rektorska konferenca Republike Slovenije, enega člana Radi‑
otelevizija Slovenija in enega člana javni zavod Filmski studio
Viba film Ljubljana, enega člana pa predlaga ministrstvo izmed
strokovnjakov s področja pravnih oziroma finančnih znanosti.
Vlada imenuje v svet dva člana na predlog strokovnih združenj
avtorjev s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti in dva
člana na predlog neodvisnih producentskih združenj.
(3) Ministrstvo, pristojno za kulturo, pozove institucije in
združenja iz prejšnjega odstavka k posredovanju predlogov
kandidatov za člane sveta najmanj 90 dni pred potekom man‑
data članov sveta in jim določi rok za posredovanje predlogov.
Če institucije in združenja ne predlagajo zadostnega števila
kandidatov za člane sveta v roku, ki ga je določilo ministrstvo,
pristojno za kulturo, manjkajoče člane imenuje vlada na predlog
ministrstva, pristojnega za kulturo.
(4) Postopek imenovanja članov sveta in delovanje sveta
sta podrobneje določena v ustanovitvenem aktu agencije.
(5) Člani sveta ne smejo sodelovati pri odločanju o za‑
devah, s katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače
interesno povezani.
8. člen
(direktor)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj
visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza
tej izobrazbi v skladu z veljavnimi predpisi, ki ima vsaj deset let
delovnih izkušenj, je strokovnjak s področja dela agencije in ki
ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno ka‑
zen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
(2) Direktor opravlja svojo funkcijo poklicno in s polnim
delovnim časom.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta
agencije. Vlada imenuje direktorja na podlagi javnega natečaja,
ki ga izvede svet. Mandat direktorja je pet let. Po poteku man‑
data lahko vlada na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet,
isto osebo ponovno imenuje za direktorja agencije, vendar
največ enkrat.
9. člen
(strokovno programske komisije)
(1) Strokovno programske komisije agencije so posve‑
tovalna telesa direktorja, ki dajejo mnenja in ocene k predlo‑
gom projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti
v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe
kulturne politike in druge razvojne ukrepe na področju filmske
in avdiovizualne dejavnosti v Republiki Sloveniji ter opravljajo
druge naloge v skladu s tem zakonom.
(2) Člani oziroma članice strokovno programskih komisij
agencije (v nadaljnjem besedilu: člani strokovno programskih
komisij) ne morejo biti člani sveta, direktor ali zaposleni v
agenciji in ne smejo sodelovati pri odločanju o zadevah, s
katerimi so osebno, poslovno ali kakor koli drugače interesno
povezani.
(3) Strokovno programske komisije agencije štejejo tri
člane, ki jih izmed uglednih strokovnjakov s področja filmske
in avdiovizualne dejavnosti imenuje svet na predlog direktorja.
Strokovno programska komisija agencije lahko izjemoma šteje
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enega člana, če se za izdelavo mnenja in ocene zahtevajo
specifična strokovna znanja. Sestava strokovno programskih
komisij agencije, trajanje njihovega mandata, natančnejši po‑
stopek imenovanja in razreševanja članov strokovno program‑
skih komisij ter naloge strokovno programskih komisij agencije
se podrobneje določijo v ustanovitvenem aktu agencije.
(4) Način delovanja strokovno programskih komisij agen‑
cije se podrobneje uredi s poslovnikom strokovno programskih
komisij agencije, ki ga na predlog direktorja sprejme svet.
10. člen
(poslovanje agencije)
Agencija posluje v skladu z letnim programom dela in
finančnim načrtom, ki ju sprejme svet v soglasju z vlado.
11. člen
(izvedba javnega razpisa)
(1) Agencija sofinancira projekte s področja filmskih in
avdiovizualnih dejavnosti prek javnih razpisov. Za izvedbo po‑
stopkov javnih razpisov se smiselno uporabljajo določbe zako‑
na, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, če ni v
tem zakonu drugače določeno. Direktor odloča o sofinanciranju
projektov na podlagi mnenj in obrazloženih ocen strokovno pro‑
gramskih komisij v skladu z letnim programom dela agencije.
(2) Če se direktor ne strinja z mnenji in ocenami strokovno
programskih komisij agencije o sofinanciranju projektov, lahko
sprejme odločitev, ki ne sledi mnenjem in ocenam strokovno
programskih komisij agencije. V tem primeru mora direktor
razloge za svojo takšno odločitev obrazložiti. Obrazložitev mora
direktor nemudoma posredovati svetu, ki mora na prvi naslednji
seji o tem sprejeti mnenje. Posredovanje obrazložitve razlogov
iz prejšnjega stavka ne zadrži odločitve direktorja.
(3) Prijavitelji, ki vložijo vlogo za pridobitev sredstev za
sofinanciranje, morajo projekte, ki so sprejeti v sofinanciranje,
zaključiti najkasneje v dveh letih od podpisa pogodbe o sofi‑
nanciranju.
(4) Prijavitelji, ki nimajo izpolnjenih vseh obveznosti do
agencije, in z njimi povezane osebe, za sredstva agencije ne
morejo kandidirati.
(5) Agencija sofinancira projekte največ do 50 odstotkov
vseh izkazanih upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek agencija sofinancira pro‑
jekte nizko proračunskega, mladinskega ali otroškega oziroma
zahtevnega filma največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upra‑
vičenih stroškov. Agencija lahko sofinancira v tekočem letu niz‑
ko proračunske, otroške ali mladinske in zahtevne filme skupno
največ v vrednosti 80 odstotkov letnih prihodkov agencije.
(7) Storitve tehnične in infrastrukturne podpore, ki jih na
podlagi predpisov, ki urejajo izvajanje javne službe na področju
kulture, zagotavlja država, agencija lahko smiselno vključi v
besedila javnih razpisov.
(8) Zoper odločitev direktorja o sofinanciranju ima prijavi‑
telj pravico do pritožbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno
za kulturo.
(9) Podrobnejši postopek izbire projektov ter pogoje in
merila za izbor projektov, ki se sofinancirajo iz sredstev agen‑
cije, se določijo s splošnim aktom agencije.
12. člen
(upravičeni stroški)
(1) Sofinancirajo se lahko le stroški, nastali pri aktivnostih,
ki so v neposredni zvezi s projektom, sprejetim v sofinancira‑
nje, ki so v skladu s predmetom in namenom razpisa in niso
sofinancirani iz drugih javnih virov (v nadaljnjem besedilu:
upravičeni stroški).
(2) Glavne skupine upravičenih stroškov so stroški dela,
stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala, ki je po‑
treben za produkcijo filma, in režijski stroški, ki so v neposredni
povezavi s projektom.
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(3) Sofinancirajo se lahko le stroški, ki so izkazani z ve‑
ljavnim materialnim dokazilom (računi z dokazilom o plačilu,
plačilne liste z dokazilom o izplačilu, avtorske pogodbe z do‑
kazilom o izplačilu in podobno).
(4) Podrobneje se sistem upravičenih stroškov, predvide‑
na časovna dinamika izplačil v skladu z razpisno dokumentaci‑
jo in število izplačil projekta določi v splošnem aktu agencije.
13. člen
(nadzor nad projekti)
(1) Agencija lahko kadarkoli preveri stanje projekta in
ima v ta namen pravico do vpogleda v računovodsko in drugo
dokumentacijo prijavitelja, na podlagi katere lahko dobi vpogled
v trenutno finančno in vsebinsko stanje projekta.
(2) Prijavitelj je dolžan agenciji pred vsakim izplačilom, z
izjemo prvega izplačila, ki je izplačano kot predujem, dostaviti
po skupinah stroškov in posameznih stroških specificirano
poročilo o vseh stroških projekta, ki so nastali do posamezne‑
ga izplačila, brez dokazil iz tretjega odstavka 12. člena tega
zakona. Ta dokazila je prijavitelj dolžan dostaviti pooblaščeni
revizijski družbi ob reviziji projekta.
(3) Agencija mora pred vsakim izplačilom potrditi poročilo iz
prejšnjega odstavka. Če agencija ne potrdi poročila, se prijavitelju
preostala odobrena sredstva ne izplačajo do potrditve poročila.
14. člen
(pogodba o sofinanciranju)
(1) Pogodba o sofinanciranju je pogodba, sklenjena med
agencijo in odgovorno osebo prijavitelja, katerega projekt je bil
sprejet v sofinanciranje.
(2) Za pogodbo o sofinanciranju se smiselno uporabljajo
določbe o pogodbi o financiranju v zakonu, ki ureja uresniče‑
vanje javnega interesa za kulturo, če ni v tem zakonu drugače
določeno.
(3) Z aneksom k pogodbi iz prvega odstavka tega člena
se ne more spremeniti višina odobrenih sredstev za izvedbo
projekta, sprejetega v sofinanciranje. Izjemoma se lahko višina
odobrenih sredstev spremeni, vendar največ za 10 odstotkov
medsebojno dogovorjene vrednosti projekta iz pogodbe.
(4) Podrobnejši postopek sklepanja pogodb, vsebine po‑
godb in način nadzora nad izvajanjem pogodb se določi s
splošnim aktom agencije.
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finančna sredstva za izdelavo filmov neodvisnih producentov
za javno kinematografsko predvajanje, v višini najmanj 2 od‑
stotkov zbranega prispevka za programe in storitve Radiotele‑
vizije Slovenija v preteklem letu.
(2) Vsi ostali izdajatelji televizijskih programov, ki so na
seznamu nacionalnih multipleksov prizemne digitalne radiodi‑
fuzije in oddajajo na celotnem ozemlju pokritosti multipleksa,
podpirajo slovensko filmsko produkcijo tako, da izvedejo razpis,
preko katerega letno namenijo finančna sredstva za izdelavo
filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko pred‑
vajanje v višini najmanj 5 odstotkov dobička za preteklo leto,
ugotovljenega v davčnem izkazu po davčnih predpisih, zmanj‑
šanega za odhodke davkov in obresti, ki jih je plačal izdajatelj
televizijskih programov v preteklem letu.
(3) Izdajatelji televizijskih programov iz prejšnjih dveh od‑
stavkov sodelujejo pri razpisih in izvrševanju pravic, ki izhajajo
iz izdelave filmov iz tega člena, v skladu z deležem posame‑
znega izdajatelja v skupnem znesku, namenjenem s strani
izdajateljev iz tega člena za izdelavo filma.
(4) Za izvedbo razpisa se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona, ki urejajo merila, postopke in izvedbo javnega
razpisa.
18. člen
(festival slovenskega filma)
(1) Agencija omogoča izvedbo festivala slovenskega fil‑
ma, na katerem je predstavljena filmska produkcija Republike
Slovenije v preteklem obdobju.
(2) Podrobnejši postopek izvedbe festivala, pogoji, merila
in kriteriji za izbor sodelujočih projektov na festivalu se določijo
v splošnem aktu agencije.
19. člen
(javnost poslovanja)
(1) Delovanje in poslovanje agencije je javno.
(2) Agencija mora letno poročilo objaviti v skladu z usta‑
novitvenim aktom agencije.
(3) Agencija enkrat na leto organizira javno razpravo o
vsebini letnega poročila in na podlagi javne razprave pripravi
poročilo, ki ga predloži svetu v obravnavo.

15. člen
(revizija projekta)
(1) Za vsak zaključen projekt, pri katerem vrednost sofi‑
nanciranja presega 100.000 eurov, mora biti v šestih mesecih
od zaključenega projekta izvedena in agenciji predložena revi‑
zija, ki jo opravi pooblaščena revizijska družba.
(2) Kršitev določb prejšnjega odstavka pomeni hujšo krši‑
tev obveznosti prijavitelja, katere posledica je vrnitev vseh že
izplačanih sredstev za izvedbo projekta, za katerega bi morala
biti izvedena revizija.

20. člen
(financiranje)
(1) Agencija pridobiva sredstva:
– iz sredstev državnega proračuna, ki jih pridobi na podla‑
gi pogodbe, sklenjene z ministrstvom, pristojnim za kulturo;
– iz prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev;
– iz naslova sodelovanja z mednarodnimi organizacijami
in ustanovami;
– iz donacij in sponzoriranja;
– iz drugih virov.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in
nalog agencije, določenih v tem zakonu in aktu o ustanovitvi,
zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju
odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije.

16. člen
(javni razpis za avdiovizualne projekte)
(1) Republika Slovenija v okviru proračunskih sredstev za
avdiovizualno produkcijo na podlagi zakona, ki ureja medije,
zagotovi agenciji sredstva za slovenska avdiovizualna dela, ki
prispevajo k razvoju avdiovizualne produkcije in so namenjena
predvajanju v medijih.
(2) Agencija izvaja redne letne javne razpise za sofinan‑
ciranje avdiovizualnih del iz prejšnjega odstavka v skladu z
11. členom tega zakona.

21. člen
(revizija in notranji nadzor)
(1) V zvezi z delovanjem in poslovanjem agencije mora
biti vsako leto izvedena revizija, ki jo opravi pooblaščena re‑
vizijska družba, in na podlagi katere se ugotovi smotrnost in
pravilnost poslovanja.
(2) V zvezi z delovanjem in poslovanjem agencije mora
biti vsako leto opravljena notranja revizija poslovanja.
(3) S splošnim aktom agencije se določijo ukrepi in sistem
notranjega nadzora poslovanja in upravljanja agencije.

17. člen
(izvenproračunsko financiranje filmske produkcije
v Republiki Sloveniji)
(1) Radiotelevizija Slovenija podpira slovensko filmsko
produkcijo tako, da izvede razpis, preko katerega letno nameni

22. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov in drugih aktov izvaja
inšpektorat ministrstva, pristojnega za kulturo.
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23. člen
(kazenska določba)
(1) Z globo od 50.000 do 250.000 eurov se kaznuje izda‑
jatelj televizijskega programa iz 17. člena tega zakona, ki ne iz‑
vede in realizira razpisa, preko katerega letno nameni finančna
sredstva za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno
kinematografsko predvajanje najmanj v višini, ki jo določata prvi
oziroma drugi odstavek 17. člena tega zakona.
(2) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se kaznuje odgovor‑
na oseba izdajatelja televizijskega programa iz 17. člena tega
zakona, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z razveljavitvijo odločbe o dodelitvi radijske frekvence
za digitalno radiodifuzijo se kaznuje izdajatelj televizijskega
programa iz drugega odstavka 17. člena tega zakona, če dve
leti zapored stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(statusno preoblikovanje Filmskega sklada
Republike Slovenije in sprejem aktov agencije)
(1) Filmski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ustano‑
vljen s Sklepom o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slo‑
venije (Uradni list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02),
se preoblikuje v agencijo na podlagi akta o preoblikovanju
Filmskega sklada Republike Slovenije v agencijo, ki ga sprejme
vlada najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
(2) Filmski sklad Republike Slovenije, javni sklad, nadalju‑
je svoje delo v skladu z Zakonom o Filmskem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01) ter
predpisi in akti, izdanimi na njegovi podlagi, do vpisa statu‑
snega preoblikovanja Filmskega sklada Republike Slovenije v
agencijo v sodni register (v nadaljnjem besedilu: vpis agencije
v sodni register).
(3) Agencija sprejme akte, določene s tem zakonom, in
druge akte, potrebne za njeno delovanje, najpozneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Javni uslužbenci, zaposleni na Filmskem skladu Repu‑
blike Slovenije, nadaljujejo svoje delo na agenciji na svojih delov‑
nih mestih, njihove pogodbe o zaposlitvi pa ostanejo v veljavi.
25. člen
(dokončanje začetih postopkov)
(1) Vse postopke, ki jih začne Filmski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, do vpisa agencije v sodni register, do‑
konča v skladu s predpisi in akti, na podlagi katerih so bili ti
postopki začeti, agencija.
(2) Vse postopke, ki jih bo začelo Ministrstvo za kulturo na
podlagi 110. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– uradno prečiščeno besedilo in 36/08 – ZPMOK‑1) do uvelja‑
vitve 16. člena tega zakona, dokonča Ministrstvo za kulturo v
skladu z Uredbo o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizu‑
alne medije (Uradni list RS, št. 52/03, 35/04 in 34/06).
26. člen
(prva revizija)
Prva revizija poslovanja agencije se v skladu s prvim in
drugim odstavkom 21. člena tega zakona opravi za leto 2011.
27. člen
(pravice eksploatacije)
Vse materialne pravice tržne eksploatacije, ki do vpisa
agencije v sodni register pripadajo Filmskemu skladu Republi‑
ke Slovenije, javnemu skladu, izvršuje agencija.
28. člen
(prenehanje mandatov in konstituiranje organov)
(1) Članom nadzornega sveta Filmskega sklada Repu‑
blike Slovenije, javnega sklada, in direktorju Filmskega sklada
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Republike Slovenije, javnega sklada, prenehajo mandati z vpi‑
som agencije v sodni register.
(2) Svet agencije se mora konstituirati najpozneje v 60
dneh po uveljavitvi tega zakona.
(3) Do imenovanja direktorja agencije opravlja funkcijo
direktorja agencije vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje
vlada brez javnega natečaja.
(4) Vlada najkasneje v 60 dneh po konstituiranju sveta
imenuje direktorja agencije.
(5) Ministrstvo za kulturo pozove institucije in združenja
iz drugega odstavka 7. člena tega zakona k posredovanju pre‑
dlogov kandidatov za člane sveta najkasneje 15 dni po začetku
veljavnosti tega zakona in jim določi rok za posredovanje pre‑
dlogov, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če institucije in združenja
ne predlagajo zadostnega števila članov sveta v roku, ki ga je
določilo Ministrstvo za kulturo, manjkajoče člane imenuje vlada
na predlog Ministrstva za kulturo.
29. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni lis RS, št. 17/94,
22/00 – ZJS in 59/01).
(2) Z dnem uveljavitve 16. člena tega zakona prenehata
veljati drugi in tretji odstavek 110. člen Zakona o medijih (Ura‑
dni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08
– ZPOMK‑1).
(3) Z dnem uveljavitve 16. člena tega zakona preneha
veljati Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizu‑
alne medije (Uradni list RS, št. 52/03, 35/04 in 34/06).
30. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, razen 17. člena, ki začne veljati 1. ja‑
nuarja 2011, in 16. člena, ki začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 615-01/10-3/69
Ljubljana, dne 23. septembra 2010
EPA 1063-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

4218.

Zakon o spremembah Zakona o poštnih
storitvah (ZPSto-2A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o poštnih sto‑
ritvah (ZPSto‑2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na 20. seji 22. septembra 2010.
Št. 003‑02‑8/2010‑7
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O POŠTNIH
STORITVAH (ZPSto-2A)
1. člen
V Zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) se
črta drugi odstavek 23. člena.
V četrtem odstavku se črta tretji stavek.
2. člen
V prvem odstavku 72. člena se črta besedilo »drugega
odstavka 23. člena,«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 326-08/10-16/9
Ljubljana, dne 22. septembra 2010
EPA 1157-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

VLADA
4219.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za
prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine

Na podlagi šestega odstavka 34. člena v zvezi s prvim
odstavkom 94. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura‑
dni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za prenosni
plinovod R45 za oskrbo Bele krajine
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji pro‑
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in
33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije
(Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni
prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele kra‑
jine (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je v juliju 2010 pod številko
projekta 8278 izdelalo podjetje PROJEKT, d. d., Nova Gorica.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa prostorske ureditve, ki se načrtujejo
z državnim prostorskim načrtom, območje državnega prostor‑
skega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor,
njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključe‑
vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostne‑
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ga ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva
okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, pogoje varovanja zdravja ljudi ter kakovosti bivalne‑
ga in delovnega okolja, etapnost izvedbe prostorske ureditve,
druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega
načrta ter dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je sku‑
paj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor Republike Slovenije, Direktoratu za prostor, in pri
službah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni občini Novo
mesto ter občinah Črnomelj, Metlika in Semič.
(3) Oznake, navedene v 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. in
12. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafične‑
ga dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) Z državnim prostorskim načrtom se načrtujeta preno‑
sni plinovod R45 velikosti do največ 400 mm, tlačne stopnje do
največ 50 barov od odcepa Lešnica prek odcepa Metlika in me‑
rilno‑regulacijske postaje Semič (v nadaljnjem besedilu: MRP
Semič) do merilno‑regulacijske postaje Črnomelj (v nadaljnjem
besedilu: MRP Črnomelj) ter prenosni plinovod velikosti do
največ 400 mm, tlačne stopnje do največ 50 barov od odcepa
Metlika do merilno‑regulacijske postaje Metlika (v nadaljnjem
besedilu: MRP Metlika).
(2) Prostorske ureditve iz prejšnjega odstavka in predvi‑
deni posegi so:
– plinovod R45 (v nadaljnjem besedilu: plinovod),
– priključek na obstoječi plinovod M4/2 od merilno‑regu‑
lacijske postaje Krško do merilno‑regulacijske postaje Novo
mesto (v nadaljnjem besedilu: M4/2) velikosti DN 300 mm,
– MRP Semič,
– MRP Metlika,
– MRP Črnomelj,
– odcep Lešnica,
– odcep Metlika,
– sekcijska zaporna postaja BS1 Vinja vas (v nadaljnjem
besedilu: BS1 Vinja vas),
– drugi nadzemni objekti plinovoda,
– izvedba optičnega kabla za prenos podatkov ob celotni
dolžini trase plinovoda,
– izvedba priključkov katodne zaščite z anodnimi ležišči,
– ureditev odlagališč za skladiščenje gradbenega mate‑
riala,
– pripadajoča prometna, energetska, telekomunikacijska
in komunalna infrastruktura.
(3) Prostorska ureditev obsega območja omejene rabe
plinovoda od odcepa Lešnica prek odcepa Metlika in MRP
Semič do MRP Črnomelj ter prenosni plinovod velikosti do
največ 400 mm, tlačne stopnje do največ 50 barov od odcepa
Metlika do MRP Metlika, območje izključne rabe energetskih
objektov (MRP, sekcijska zaporna postaja, odcep in dostopna
cesta do MRP) ter območja začasne rabe (območje delovišča
in odlagališč).
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel
v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu
območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.
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(2) Območje državnega prostorskega načrta zajema ze‑
mljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami v nasle‑
dnjih katastrskih občinah:
– k.o. Brezje pri Vinjem Vrhu: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16/1, 16/2, 57, 61, 62, 63/1, 63/2, 66, 67, 89, 90, 91, 92/1,
92/2, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
109, 110, 111, 113, 114, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144,
146, 147, 148, 149, 150, 163, 164, 165, 166, 231, 305, 306,
307, 308, 309, 960/2, 988, 989, 990, 991, 992, 995, 996, 997,
998, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 1009, 1016,
1017, 1058/1, 1058/2, 1058/3, 1058/4, 1060, 1063/1, 1063/2,
1063/3, 1064, 1065, 1066/1, 1066/2, 1067, 1271, 1279, 1280,
1281, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285, 1289, 1290, 1291,
1292, 1293, 1294, 1295, 1299, 1479, 2561, 2563, 2564, 2573,
2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2599, 2600, 2601,
2602, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2617, 2618, 2620, 2621,
2622, 2623, 2624, 2625, 2627, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667,
2669, 2670, 2681, 2703/1, 2703/1, 2704, 2710, 2713, 2715,
2716, 2717, 2718, 2719;
– k.o. Bušinja vas: 4363/1, 4363/2, 4365, 4366, 4367/1,
4367/2, 4368, 4369, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379,
4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4393/1, 4394, 4395,
4396/1, 4396/2, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4452/1, 4452/2,
4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4459, 4460, 4461, 4462, 4509,
4510, 4511, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4522, 4523,
4525, 4526, 4527, 4528, 4532, 4533, 4534, 4535, 4567,
4568, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574/1, 5062/1,
5062/2, 5063, 5063, 5064, 5069, 5071, 5072, 5073, 5074,
5075, 5078, 5078, 5079, 5079, 5080, 5083, 5087, 5129, 5130,
5139, 5140/1, 5140/1, 5140/2, 5141, 5142, 5143, 5144, 5145/1,
5145/2, 5146/1, 5146/2, 5147/1, 5147/2, 5148, 5149, 5152,
5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157/1, 5157/2, 5158, 5159,
5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5206,
5207, 5209, 5210, 5214, 5215, 5216, 5217/1, 5217/2, 5218,
5219, 5220, 5222, 5223, 5224, 5225/1, 5225/2, 5252, 5253,
5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271,
5272, 5273/1, 5273/2, 5274, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325,
5326, 5327/1, 5327/2, 5329, 5337, 5338, 5339, 5340, 5342,
5343, 5344, 5345/1, 5345/2, 5346, 5385/1, 5386, 5390, 5391,
5393, 5394, 5395, 5396, 5549/1, 5552/1, 5552/2, 5553, 5556,
5557, 5559, 5560, 5564, 5565, 5566, 5567, 5620, 5621, 5622,
5626, 5630, 5631, 5632, 5633;
– k.o. Črešnjice: 44/1, 45/1, 46/1, 46/2, 48, 49, 51/3, 53/3,
54/2, 54/3, 54/4, 55/2, 55/3, 55/4, 56/2, 56/3, 56/4, 57/2, 57/3,
57/4, 58/1, 58/3, 58/3, 58/4, 60/1, 60/4, 60/5, 79, 80, 82, 83/1,
84, 85, 86, 189/1, 189/3, 189/4, 189/6, 189/8, 189/9, 189/11,
189/12, 189/13, 189/14, 190/3, 190/4, 190/5, 2830/3, 2837/5,
2840/3, 2840/5, 2840/7, 2841, 2854/5;
– k.o. Črnomelj: 418/89, 418/90, 418/91, 418/92, 418/93,
418/94, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 570/2, 570/3,
570/4, 720/1, 720/3, 721/1, 724/1, 725/1, 725/2, 730/1, 730/2,
730/3, 730/4, 731, 732, 733/1, 733/2, 735, 736, 737, 738,
739, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 740/7, 740/8,
740/9, 740/12, 740/13, 740/15, 740/16, 740/17, 740/30, 740/31,
740/33, 740/35, 740/36, 740/37, 740/38, 740/40, 740/44,
740/47, 740/48, 740/49, 740/50, 740/51, 740/52, 740/53,
740/54, 740/55, 740/56, 740/57, 740/62, 740/65, 740/66,
740/67, 740/69, 740/70, 740/71, 740/85, 740/87, 740/90,
740/92, 743/41, 743/43, 743/44, 743/47, 1183/1, 1183/3,
1183/4, 1183/6, 1183/14, 1183/15;
– k.o. Dole: 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 808/1,
863, 864, 866, 867/1, 867/2, 868/2, 868/3, 870, 874/1, 874/2,
875, 876/1, 876/2, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1011, 1012,
1014/1, 1014/2, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023/1, 1023/2, 1024, 1025, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033/2, 1145/1, 1145/21, 1145/22,
1145/23, 1145/24, 1145/25, 1145/30, 1145/31, 1145/32, 1145/33,
1263, 1264, 1268, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 1270, 1280, 1281,
1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1317, 1318, 1319, 1320,
1321, 1322, 1323, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330/1, 1330/3,
1331, 1333, 1334/1, 1335, 1336, 1337, 1343/1, 1349/1, 1351,
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1352/1, 1352/2, 1352/4, 1352/5, 1502/14, 1502/15, 1502/16,
1502/16, 1502/17, 1505, 1509, 1510, 1511, 1512, 1515/1,
1516/3, 1517/1, 1518, 1519/1, 1519/2, 1521/1, 1521/2, 1524,
1527, 1529, 1530, 1531, 1532/1, 1532/1, 1532/2, 1533, 1534/4,
1534/7, 1534/8, 1534/9, 1534/10, 1534/11, 1534/12, 1534/13,
1534/14, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1556, 1573, 1574,
1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1582, 1583, 1583, 1584,
1585, 1586, 1596/1, 2438/6, 2438/7, 2438/8, 2440/3, 2440/4,
2440/5, 2440/6, 2440/7, 2440/8, 2440/19, 2444/1, 2444/1,
2473/2, 2473/3, 2475, 2476/1, 2476/2, 2480, 2480, 2482, 2483,
2503/2, 2504/1, 2505/1, 2505/2, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510,
2511, 2512, 2514, 2515, 2516, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525,
2526, 2527, 2528, 2529, 2531, 2532, 2533, 2536, 2537, 2538,
2539, 2540, 2541/1, 2542, 2543, 2544, 2545, 2548, 2565,
2579/1, 2580/2, 2580/3, 2581, 2582, 2584, 2585, 2586, 2591,
2592, 2593, 2595, 2897, 2908, 2910/1, 2911, 2917, 2921, 2931,
2932, 2934, 2935, 2938, 2939, 2940, 2941, 2943, 2988;
– k.o. Hrast pri Jugorju: 414, 415/1, 423, 424, 424, 426,
427, 428, 439, 440, 441, 442/1, 442/2, 443, 444/1, 444/2, 445,
446/2, 451, 2951/2, 2951/3, 2951/4;
– k.o. Lakovnice: 2110, 2111, 2112;
– k.o. Lokvica: 1879, 1880, 1881/2, 1884, 1887, 1891,
1892, 1893, 1898, 1899, 1900, 1901/1, 1909, 1910, 1911,
1912, 1917/3, 1918, 1919, 1920, 1921/1, 1922/2, 1922/3, 1923,
1925, 1932, 1933, 1934, 1935, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942,
1943, 1947, 1949, 1951, 1956/1, 1956/2, 1959, 1960, 1961,
1962, 1963/1, 1963/2, 1964, 1965, 1969, 1970, 1971/1, 1971/2,
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1991, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2023, 2024/1, 2024/2, 2025/1, 2025/2, 2026, 2027, 2029,
2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035/1, 2035/2, 2036, 2037,
2038, 2039/2, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044/1, 2044/2, 2045,
2046, 2047, 2048/1, 2048/2, 2049, 2050, 2053, 2054, 2055,
2056, 2057/1, 2057/2, 2058/1, 2058/2, 2062, 2063, 2064,
2065/1, 2065/2, 2066, 2067, 2068, 2069, 2073, 2074, 2075,
2076, 2077/1, 2077/2, 2078/1, 2078/2, 2079/1, 2079/2, 2207,
2208, 2209, 2210, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218/1, 2218/2,
2219, 2220, 2221, 2222, 2225/1, 2225/2, 2226/1, 2226/2,
2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234,
2235, 2236, 2237, 2247/1, 2248, 2249, 2383, 2636, 2641,
2642, 2646, 2647, 2648, 2649, 2651, 2652, 2653, 2654, 2656,
2657, 2693/1, 3096, 3100/1, 3100/2, 3103/1, 3103/2, 3107,
3107, 3108, 3109/4, 3109/4, 3109/5, 3110/1, 3110/1, 3110/2,
3114/1, 3114/2, 3175/1, 3175/4, 3175/5, 3175/6, 3175/7, 3176,
3177, 3178, 3180, 3182, 3183/1, 3183/2, 3184/1, 3184/2, 3185,
3187/1, 3187/2, 3188, 3189, 3190, 3191, 3199, 3205, 3206,
3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219,
3224, 3250, 3251, 3252, 3273/1, 3273/2, 3275, 3276, 3277,
3278/1, 3278/2, 3278/3, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284,
3285, 3286, 3287/1, 3287/2, 3289, 3300, 3306/1, 3695, 3696,
3697/1, 3698, 3699, 3701/1, 3701/2, 3702, 3703, 3709, 3710,
3711, 3714/1, 3715, 4954, 4955, 4960, 4966, 4967, 4968,
4980, 4987, 4993, 4994, 4995, 5000/1, 5003, 5004, 5005,
5007, 5008, 5048/1;
– k.o. Metlika: 388/6, 389/3, 391/2, 391/3, 396/1, 398/3,
398/4, 398/7, 399, 534, 539, 549/1, 549/2, 550, 552, 553, 554,
555, 561/1, 561/2, 563, 567, 568, 574, 575, 582/1, 582/2,
582/3, 588, 593, 594, 600/1, 600/2, 601, 607, 608/2, 610,
611, 612, 614, 615/1, 615/2, 619/1, 619/2, 623, 626, 627, 635,
638/2, 638/3, 638/4, 639, 641, 3608, 3614/2, 3615, 3616, 3617,
3649/3, 3650/1, 3650/2, 3653, 3654, 3656, 3658, 3659, 3660,
3668, 3669, 3670/2, 3670/3, 3671, 3672, 3673, 3681, 4049/1,
4060, 4061, 4062, 4063, 4063, 4070/2, 4072, 4074, 4077,
4081, 4189/1;
– k.o. Petrova vas: 2171, 2172, 2174, 2180, 2181, 2182,
2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192,
2193, 2194, 2195/2, 2206, 2207, 2264, 2265, 2266, 2271,
2272, 2273, 2274, 2276, 2277, 2278, 2279, 2283, 2285, 2308,
2309, 2310, 2311, 2685, 2686, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694,
2695, 2696, 2697, 2698/1, 2698/2, 2699/1, 2699/2, 2700, 2701,
2702, 2703, 2704, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2760, 2761,
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2764, 2765, 2766, 2943, 2944, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952,
2953, 2954, 2955/1, 2955/2, 2955/3, 2955/4, 2955/5, 2955/6,
2955/7, 2956, 2961, 4570, 4575/2, 4580, 4581, 4594, 4595,
4596, 4600, 4601;
– k.o. Potov Vrh: 1690/11, 1719/4, 1719/4, 1719/5, 1719/6,
1719/6, 1719/7, 1719/9, 1719/10, 1719/11, 1720/3, 1720/4,
1720/10, 1720/11, 1720/17, 1720/29, 1720/30, 1720/31,
1735/1, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/5, 1762/1, 1763/1,
1764/1, 1764/3, 1764/6, 1766, 1767, 1768, 1772, 1773, 1775/1,
1776/3, 1776/4, 1776/5, 1776/6, 1776/6, 1777, 1778/2, 1778/3,
1785/1, 1785/2, 1802/1, 1802/2, 1802/9, 1802/11, 1803/1,
1806/2, 1806/3, 1806/4, 1806/5, 1806/6, 1806/8, 1806/9,
1807/1, 1807/2, 1825/1, 1828/1, 1830/1;
– k.o. Semič: *106, *106, *106, *114, 473, 474, 477, 478,
479, 480, 481/1, 481/2, 513, 517/1, 517/2, 537/1, 538, 539,
540/1, 540/2, 541, 542, 543, 544, 545, 548, 549, 550, 551, 553,
554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562/1, 563/1, 632/1, 632/1,
641/5, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 653, 654/1, 654/2, 655,
656/1, 656/2, 657, 664/1, 681, 687, 690, 692/1, 696, 699, 701,
702, 705, 706, 707, 708, 710, 711/3, 712, 713, 714, 716, 725,
727, 728, 729, 731, 732, 845, 863, 864, 865, 881, 882, 883,
884/2, 885, 886, 892, 893, 894/1, 894/2, 894/3, 895, 896, 897,
900, 901, 902, 903, 904, 905/1, 905/2, 906, 907, 908, 909, 910,
913, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1202/2, 1202/3, 1206/1, 1207/1,
1207/2, 1207/3, 3282, 4439, 4440, 4441/1, 4441/3, 4442/1,
4443, 4444, 4445, 4447, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464,
4465, 4469/1, 4469/2, 4469/3, 4471, 4474/2, 4477/2, 4478,
4479, 4480/1, 4481, 4482/1, 4494, 4498, 4499/1, 4499/2, 4500,
4501, 4502/1, 4547/3, 4548, 5165/3, 5167/1, 5184, 5185, 5186,
5189/2, 5192, 5194, 5197, 5206, 5207;
– k.o. Smolenja vas: 413, 416/1, 417/1, 417/2, 417/3,
422/1, 423, 424, 427/2, 481/1, 482/1, 482/2, 485/1, 485/1,
489, 490, 491, 1153/1, 1168, 1170, 1174/1, 1174/1, 1174/2,
1175/1, 1175/2, 1175/3, 1175/4, 1175/4, 1175/5, 1175/6, 1175/7,
1175/8, 1175/8, 1175/8, 1175/9, 1175/10, 1175/11, 1176/1,
1176/1, 1176/2, 1176/3, 1176/4, 1180, 1181, 1341, 1341, 1342,
1342, 1343, 1343, 1344, 1344, 1345, 1345, 1346, 1346, 1347,
1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1394/2,
1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1452, 1453, 1466,
1467, 1469, 1491, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549,
1550, 1550, 1550, 1551, 2176/25, 2176/26, 2176/27, 2176/28,
2176/29, 2176/30, 2176/31, 2176/32, 2176/33, 2176/34,
2176/35, 2176/36, 2176/37, 2176/38, 2176/39, 2177, 2179,
2180/1, 2180/2, 2181/3, 2181/4, 2181/5, 2181/6, 2181/8,
2181/9, 2181/10, 2181/11, 2181/12, 2181/13, 2183/1, 2188/1,
2189/2, 2192/1, 2196/2;
– k.o. Stopiče: 77/1, 77/2, 80/1, 80/2, *100, 103, 104/2,
104/3, 104/4, 104/4, 104/4, 105/1, 105/2, 105/5, 105/5, 105/6,
105/7, 106, 107/1, 108/4, 112, 120, 121, 124, 125/1, 125/2,
126, 127, 128, 129/1, 130, 132, 133/1, 134/1, 134/1, 134/2,
135, 136, 137, 138, 139/1, 139/2, 140, 141, 142, 143/1, 156/1,
157, 226/1, 227/1, 228, 228, 229, 230, 1385, 1386, 1387/1,
1387/2, 1387/3, 1388, 1389, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410,
1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420,
1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426/5, 1426/8, 1429, 1430,
1431, 1432, 1433, 1449, 1496, 1498, 1500, 1501, 1503/7,
1503/8, 1503/9, 1503/10, 1503/11, 1528/1, 1528/2, 1530, 1531,
1532, 1533, 1534, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544,
1545, 1546/1, 1546/2, 1546/2, 1547, 1549/1, 1709, 1710, 1714,
1716, 1717, 1717, 1724, 1725, 1725, 1728, 1728, 1730, 1731,
1732, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1747, 1750, 1752/1,
1752/2, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1761/1, 1761/3, 1762/1,
1765/1, 1765/3, 1768, 1772, 1773/1, 1775, 1775, 1782, 1785,
1791, 1797, 1799, 1801/1, 1801/3, 1801/4, 1801/5, 1803,
1804, 1804, 1804, 1823, 1824/1, 1824/2, 1826, 1827, 1828,
1852/2, 1856, 1858/2, 1858/3, 1859/3, 1859/4, 1860, 1861,
1861, 1863/3, 1864, 1866/2, 1870, 1922, 1925/44, 1925/45,
1925/51, 1925/52, 1925/53, 1925/54, 1925/61, 1925/62,
1925/66, 1925/67, 1925/69, 1925/70, 1925/71, 1925/71,
1925/73, 1925/74, 1925/77, 2268/1, 2270, 2271, 2273/1, 2308,
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2317, 2325, 2326, 2331, 2333, 2337, 2342/1, 2344/1, 2344/1,
2344/2;
– k.o. Sodji Vrh: 18/1, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 73, 74,
75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 78, 80, 96, 97/1, 97/2, 99, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 147, 148,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 172, 178, 179/1, 180,
193, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 210/2, 211,
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225,
226, 227, 228, 229/1, 229/2, 230, 987, 988/1, 988/2, 989/4,
989/5, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 999, 1000/2, 1000/3,
1001, 1033/1, 1033/2, 1034, 1036/1, 1037, 1038/2, 1039/1,
1039/2, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 1042/1, 1042/2, 1044,
1045, 1046/1, 1046/2, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054/1, 1054/2,
1055/1, 1056, 1063, 1064, 1068/1, 1069/2, 1070, 1071/1,
1071/2, 1071/3, 1072/1, 1073, 1074, 1076/1, 1076/2, 1076/3,
1077, 1079/1, 1080/1, 1987, 1988, 1989, 1990/1, 1990/2, 1991,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997/1, 1997/2, 2002, 2003,
2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016,
2017, 2019/1, 2019/3, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2042,
2043, 2044, 2045, 2048/1, 2048/2, 2119, 2120, 2122, 2123,
2124, 2125, 2127/1, 2127/2, 2128/1, 2128/2, 2165/1, 2166,
2167, 2168/1, 2175, 2176, 2177, 2179, 2185, 2186/1, 2187,
2188, 2189;
– k.o. Štrekljevec: *47/6, 4944, 4947, 4948, 4949, 4950,
4952, 4953, 4954/1, 4954/2, 4955, 4956/1, 4956/2, 4957, 4959,
4960, 4961, 4966/2, 4967/2, 4980/2, 4981/2, 5004, 5006, 5007,
5009, 5021, 5022, 5023/2, 5026/2, 5027, 5028/1, 5029, 5030,
5031, 5033, 5034, 5036/1, 5036/2, 5039, 5040, 5041, 5042,
5044, 5045, 5046, 5047, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053/2,
5058, 5060/1, 5061, 5071, 5072, 5073, 5074, 5077/3, 5077/4,
5078, 5079/1, 5079/1, 5081, 5083/1, 5083/2, 5083/3, 5084,
5085, 5212, 5217, 5218, 5221, 5222, 5223, 5225, 5226, 5229,
5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5236, 5237, 5238, 5239/1,
5259, 5260, 5261, 5264, 5265, 5266/2, 5267/1, 5267/2, 5270/2,
5277, 5278/1, 5278/2, 5279, 5281, 5282, 5283, 5291, 5293,
5294, 5296, 5327, 5332, 5334, 5336, 5337/1, 5337/2, 5341,
5434, 5443, 5444, 5445, 5449/1, 5451;
– k.o. Talčji Vrh: 407, 408, 411, 412, 413, 414, 456, 457,
458, 459, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217,
5354/4, 5375/2, 5383/2, 5384/2, 5389/4;
– k.o. Težka Voda: 214/1, 214/2, 214/2, 216, 218/1, 218/2,
218/3, 224, 225, 226/1, 226/3, 227, 229, 230/1, 230/2, 232,
233/1, 233/2, 239/1, 239/2, 252/1, 252/2, 254, 256/1, 256/2,
256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 259/7, 259/8, 259/9, 307, 446, 447,
450, 451, 502/1, 511, 514/1, 514/4, 515/1, 515/2, 525, 531, 532,
535, 536, 546, 548, 550, 551, 554, 555, 560, 561, 561, 564,
564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 580, 581,
582, 681/1, 681/2, 681/3, 722, 723/1, 723/2, 725/1, 726/2, 729,
736/2, 736/5, 737, 738/1, 738/2, 738/3, 738/4, 740/1, 740/2,
742, 743, 745/2, 761, 761, 762, 763, 766, 768, 769, 770, 793,
1345, 1349/1, 1365, 1367, 1368, 1370/1, 1370/2, 1372, 1373,
1374, 1394/3, 1397, 1398, 1399, 1400, 1416, 1417, 1421;
– k.o. Vinja vas: 336/1, 336/1, 337/1, 337/2, 337/3, 338,
340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 355, 356, 357, 358,
359, 377, 378/1, 378/2, 378/3, 380, 381, 382, 383, 384, 406,
407, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 417, 419, 420, 434, 435,
436, 438, 439/1, 439/2, 439/3, 440, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 447, 448, 449, 509, 510, 512, 513, 514, 517/1, 518, 520,
556/1, 556/2, 556/3, 556/4, 558/1, 558/2, 560, 561, 563, 564,
565, 566, 566, 567, 573, 575, 576, 577, 578, 579, 611/1, 613,
614, 614, 615, 616/1, 616/2, 618, 619, 645, 651, 652, 655/1,
655/2, 656, 749, 754/1, 775, 776, 777, 778, 779, 781/1, 781/2,
783, 784, 785, 787, 788, 789, 790/1, 790/2, 791, 792, 1125/3,
1188, 1189, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1210, 1228, 1229/3, 1230,
1231, 1232, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243,
1244, 1245, 1248, 1250, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256, 1258,
1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753,
1754, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765, 1810, 1811,
1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1822, 1823,
1824, 1825, 3885/15, 3885/16, 3885/17, 3885/19, 3885/20,
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3885/21, 3885/22, 3885/23, 3885/24, 3885/38, 3885/40,
3885/42, 3885/43, 3885/44, 3886/26, 3886/28, 3886/29,
3886/30, 3886/31, 3886/32, 3886/33, 3886/34, 3886/38, 3905,
3906/3, 3916/1, 3916/2, 3923/3, 3924, 3925/1, 3934, 3935,
3936, 3937, 3938/1, 4002;
– k.o. Ždinja vas: 1694, 1697/1, 2465/2.
(3) Območje državnega prostorskega načrta za gradnjo
in obratovanje MRP Semič, MRP Metlika, MRP Črnomelj, od‑
cepa Lešnica, odcepa Metlika, BS1 Vinja vas, vse vključno
z dostopnimi potmi do objektov, zajema zemljišča oziroma
dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih
občinah:
a) MRP Semič: k.o. Semič: 655;
b) MRP Metlika: k.o. Metlika: 553;
c) MRP Črnomelj: k.o. Črnomelj: 730/1, 730/2, 732;
d) odcep Lešnica: k.o. Ždinja vas: 1697/1;
e) odcep Metlika: k.o. Bušinja vas: 4456;
f) BS1 Vinja vas: k.o. Vinja vas: 439/1.
(4) Elektroenergetski in telekomunikacijski priključki za
MRP Semič, MRP Metlika, MRP Črnomelj zajemajo zemljišča
oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih ka‑
tastrskih občinah:
a) za MRP Semič: k.o. Semič: *106, 513, 517/1, 517/2,
538, 539, 540/1, 540/2, 541, 542, 553, 562/1, 563/1, 656/1,
656/2, 655, 5206, 5207;
b) za MRP Metlika: k.o. Metlika: 389/3, 391/2, 391/3,
396/1, 398/3, 398/4, 399, 553, 4049/1, 4063;
c) za MRP Črnomelj: k.o. Črnomelj: 720/1, 720/3, 725/1,
725/2, 730/1, 730/2, 731, 732, 570/2, 570/3, 570/4, 1183/1,
1183/15.
(5) Priključki katodne zaščite, vključno z anodnimi ležišči,
zajemajo zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi števil‑
kami v naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Črnomelj: 724/1, 725/2, 730/1, 730/2, 731, 732;
– k.o. Metlika: 553;
– k.o. Semič: 654/1, 654/2, 655.
(6) Območje državnega prostorskega načrta, na katerem
so predvideni objekti, potrebni za izvedbo državnega prostor‑
skega načrta, po njegovi izvedbi pa se na tem območju vzpo‑
stavi prejšnje stanje (območje delovišč, začasnih odlagališč),
zajema zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami
v naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Lokvica: 2222, 2225/1, 2225/2, 2226/1, 2226/2,
2229;
– k.o. Semič: 699, 701, 702.
(7) Obseg območja državnega prostorskega načrta je
razviden iz grafičnega dela:
– kot pregledni prikaz na grafičnem načrtu 1: Prikaz ob‑
močja državnega prostorskega načrta in načrtovanih ureditev
v širšem prostoru, listi 1.1.1–1.1.6,
– kot umestitev v prostor na grafičnem načrtu 2: Prikaz
umestitve načrtovanih ureditev v prostor, listi 2.1.1 do 2.1.12:
Ureditvena situacija,
– s tehničnimi elementi za prenos območja v naravo na
grafičnem načrtu 3: Prikaz območja državnega prostorskega
načrta z načrtom parcel, listi 3.1 do 3.50.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
5. člen
(trasa plinovoda)
(1) Trasa plinovoda poteka od obstoječega plinovoda
M4/2 v odcepu Lešnica (km 0 + 000) prek odcepa Metlika
(km 20 + 428) in MRP Semič (km 26 + 920) do MRP Črnomelj
(km 34 + 020) ter od odcepa Metlika, ki je v stacionaži (km
20 + 428) oziroma v stacionaži (km MET 0 + 000) do MRP Me‑
tlika (km MET 5 + 026). Dolžina plinovoda je 39,046 m; odsek
plinovoda odcep Lešnica prek odcepa Metlika in MRP Semič
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do MRP Črnomelj je dolžine 34,020 m, odsek plinovoda odcep
Metlika–MRP Metlika je dolžine 5,026 m.
(2) Trasa plinovoda se naveže na obstoječi plinovod M4/2
v odcepu Lešnica, dolžina priključka je 7 m. Po prečkanju
avtoceste Lešnica–Kronovo se spusti do reke Krke, jo prečka
ter v nadaljevanju vzpne v smeri Žihovega sela. Nato se po‑
lagoma spušča proti Smolenji vasi in jo zaobide po vzhodni
strani, prav tako naselje Mali Slatnik. Z obdelovalnih površin
preide na gozdno območje Goteniškega boršta in se nadaljuje
proti naselju Šentjošt. Nadalje plinovod poteka po gričevnatem
svetu pretežno v smeri jugozahod. Severno od naselja Čr‑
mošnjice pri Stopičah se trasa obrne v smer jug–jugozahod.
Severovzhodno od Črmošnjic pri Stopičah trasa izstopi z ob‑
močja gozda in se spusti v dolino potoka Klamfer. Po prečka‑
nju potoka se strmo vzpne do 250 m n. m. ter se po pobočju
spušča proti vodotoku Težka voda. Nekaj časa poteka po desni
brežini, nato ostro zavije v smer jugozahod, prečka vodotok ter
se strmo vzpne v smeri med naseljema Dolnja Težka Voda in
Gornja Težka Voda. Južno od naselja Dolnja Težka Voda se
trasa polagoma dviga v smeri jugovzhod do 330 m n. m. Nato
se spušča proti glavni cesti G2 Novo mesto (Revoz)–Metlika,
jo prečka in se konča v BS1 Vinja vas. Iz BS1 Vinja vas se
trasa nadaljuje proti jugu in izogne Vinji vasi po vzhodni strani.
Nato se izogne hribu Strmec po zahodni strani, poteka med
naseljema Sela pri Jugorju na zahodu ter Jugorje pri Metliki
na vzhodu, prečka regionalno cesto R2 Štrekljevec–Jugorje in
se konča v odcepu Metlika zahodno od Dragomlje vasi. Trasa
se nadaljuje po gričevnatem kraškem svetu. V začetku poteka
pretežno v smeri zahod, vzhodno od naselja Gradnik se trasa
obrne v smer jugozahod in se mu izogne po južni strani, prav
tako naselju Omota. Odsek se konča v MRP Semič, jugovzho‑
dno od Vavpče vasi. Iz MRP Semič trasa poteka po pretežno
gričevnatem svetu v smeri jug. V začetnem delu se izogne
naselju Pugled po jugozahodni strani, vstopi v Veliko Lozo
ter se za vrhom Smlednik polagoma spušča čez obdelovalne
površine; konča se v MRP Črnomelj. Trasa iz odcepa Metlika
poteka pretežno v smeri jugovzhod. V začetnem delu poteka
po gozdnem območju Gmajne. Za prečkanjem ceste se teren
strmo spusti in nadaljuje v dolini Sušice po obdelovalnih povr‑
šinah do MRP Metlika, kjer se konča.
6. člen
(tehnične značilnosti plinovoda)
(1) Plinovod je visokotlačni prenosni plinovod velikosti do
največ 400 mm s tlačno stopnjo do največ 50 barov. Zgradi se z
varjenjem jeklenih cevi, izdelanih v skladu s SIST EN 10208‑2,
ter z ustrezno debelino sten, izračunano z upoštevanjem raz‑
ličnih faktorjev glede na varnostni razred plinovoda:
– v osnovni izvedbi plinovoda je načrtovani faktor 0,6;
– v izvedbi plinovoda s povečano varnostjo 1. stopnje so
načrtovani faktor 0,5 ali 0,6 in posebni varnostni ukrepi;
– v izvedbi s povečano varnostjo 2. stopnje so načrtovani
faktor 0,4 ali 0,5 in posebni varnostni ukrepi;
– v izvedbi s povečano varnostjo 3. stopnje so načrtovani
faktor 0,3 ali 0,4 in posebni varnostni ukrepi.
(2) MRP se ozemljijo tako, da se zaščitna ograja v pri‑
merni razdalji veže na ozemljitev. Ozemljilo se položi na globini
1 m. Ozemljilo se ne sme vezati na plinovodne cevi v zemlji.
Ozemljitev nadzemnih delov plinovoda se izvede skladno s
sistemom katodne zaščite.
(3) Na mestih, kjer je plinovodna cev položena na ob‑
močju visoke talne vode ali obstaja možnost preplavljanja
(poplavna območja), se cevi obtežijo, da se prepreči dviganje
zaradi vzgona.
(4) Ob plinovodu je v celotni dolžini položen optični kabel
za prenos podatkov v dvojni cevi PEHD debeline 50 milimetrov.
Za vpihovanje kabla se na razdalji približno en kilometer izdela‑
jo prehodni kabelski jaški vidne ali podzemne izvedbe.
(5) Za nadziranje in vzdrževanje katodne zaščite se na pli‑
novodu vgradijo stalna merilna mesta vzdolž trase plinovoda.
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7. člen
(MRP Semič)

(1) MRP Semič se zgradi na območju naselja Mladica v
stacionaži plinovoda km 26 + 920.
(2) Plato MRP Semič je velikosti (ograjeni del) približno
23 m x 20 m in površine približno 460 m2. Površine platoja se
delno tlakujejo s pranimi ploščami, delno posujejo s prodom.
Plato se ogradi z ograjo najmanj višine 2,2 m.
(3) Kota zunanje ureditve platoja MRP Semič se izvede
na višinski koti najmanj 208,0 m n. m.
(4) Objekt MRP Semič se izvede v armiranobetonski
konstrukciji tlorisnih dimenzij približno 7,4 m x 11,2 m s streho
dvokapnico z višino v slemenu približno 6,6 m, višina dimnika
je približno 8,2 m.
(5) Za dostop do platoja MRP Semič se zgradi dostopna
pot širine 3,5 m in dolžine približno 16 m z navezavo na ob‑
stoječo makadamsko javno pot, ki se navezuje na obstoječo
lokalno cesto.
(6) Za MRP Semič se zagotovijo vir napajanja z električ‑
no energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita in
sistem vodenja postaje. Poteki elektroenergetskega in teleko‑
munikacijskega priključka ter mesti priključitve so razvidni iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
8. člen
(MRP Metlika)
(1) MRP Metlika se zgradi na območju Metlike v staciona‑
ži plinovoda km MET 5 + 026.
(2) Plato MRP Metlika je velikosti (ograjeni del) približno
35 m x 32 m in površine 1.120 m2. Površine platoja se delno
tlakujejo s pranimi ploščami, delno posujejo s prodom, delno
asfaltirajo. Plato se ogradi z ograjo najmanj višine 2,2 m.
(3) Kota zunanje ureditve platoja MRP Metlika se izvede
najmanj na višinski koti 172,0 m n. m.
(4) Objekt MRP Metlika se izvede v armiranobetonski
konstrukciji tlorisnih velikosti približno 7,4 m x 13,8 m s streho
dvokapnico z višino v slemenu približno 6,6 m, višina dimnika
je približno 8,2 m.
(5) Za dostop do platoja MRP Metlika se zgradi dosto‑
pna pot širine 3,5 m in dolžine 11 m z navezavo na obstoječo
lokalno cesto.
(6) Za MRP Metlika se zagotovijo vir napajanja z elek‑
trično energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita
in sistem vodenja postaje. Poteki elektroenergetskega in tele‑
komunikacijskega priključka ter mesti priključitve so razvidni iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
9. člen
(MRP Črnomelj)
(1) MRP Črnomelj se zgradi na območju Črnomlja v sta‑
cionaži plinovoda km 34 + 084.
(2) Plato MRP Črnomelj je velikosti (ograjeni del) približno
30 m x 23 m oziroma površine 750 m2. Površine platoja se
delno tlakujejo s pranimi ploščami, delno posujejo s prodom.
Plato se ogradi z ograjo najmanj višine 2,2 m.
(3) Kota zunanje ureditve platoja MRP Črnomelj se izvede
najmanj na višinski koti 171,5 m n. m.
(4) Objekt MRP Črnomelj se izvede v armiranobetonski
konstrukciji velikosti približno 7,4 m x 13,8 m s streho dvoka‑
pnico z višino v slemenu približno 6,6 m.
(5) Za dostop do platoja MRP Črnomelj se zgradi dosto‑
pna pot širine 3,5 m in dolžine približno 10 m z navezavo na
obstoječo lokalno cesto.
(6) Za MRP Črnomelj se zagotovijo vir napajanja z elek‑
trično energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita
in sistem vodenja postaje. Poteki elektroenergetskega in tele‑
komunikacijskega priključka ter mesti priključitve so razvidni iz
grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
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10. člen
(odcep Lešnica)
(1) Odcep Lešnica se izvede na območju Lešnice v staci‑
onaži plinovoda km 0 + 000.
(2) Plato odcepa Lešnica je velikosti (ograjeni del) pribli‑
žno 18 m x 35 m in površine 562 m2. Površine platoja se delno
tlakujejo s pranimi ploščami, delno posujejo s prodom. Plato se
ogradi z ograjo najmanj višine 2,2 m.
(3) Kota zunanje ureditve platoja odcepa Lešnica se izve‑
de najmanj na višinski koti 190,1 m n. m.
(4) Za dostop do platoja odcepa Lešnica se zgradi do‑
stopna pot širine 4 m in dolžine približno 70 m z navezavo na
obstoječo javno pot.
11. člen
(odcep Metlika)
(1) Odcep Metlika se izvede na območju naselja Suhor pri
Metliki v stacionaži plinovoda km 20 + 428.
(2) Plato odcepa Metlika je velikosti (ograjeni del) približno
18 m x 32 m in površine 527 m2. Površine platoja se delno
tlakujejo s pranimi ploščami, delno posujejo s prodom. Plato
se ogradi z ograjo najmanj višine 2,2 m.
(3) Kota zunanje ureditve platoja odcepa Metlika se izve‑
de najmanj na višinski koti 295 m n. m.
(4) Za dostop do platoja odcepa Metlika se zgradi dosto‑
pna pot širine 3,5 m in dolžine približno 18 m, ki se po obstoječi
poti naveže na obstoječo lokalno cesto.
12. člen
(BS1 Vinja vas)
(1) Na plinovodu je načrtovana ena sekcijska zaporna
postaja z oznako BS1 Vinja vas v neposredni bližini naselja
Vinja vas v stacionaži plinovoda km 11 + 683, ki je namenjena
varnemu obratovanju plinovoda.
(2) Plato BS1 Vinja vas se zgradi na višinski koti najmanj
398 m n. m. in velikosti približno 10 m x 9 m, površine 90 m2.
(3) Do BS1 Vinja vas se zgradi dostopna pot širine 3 m,
dolžine približno 8 m, ki se po obstoječem kolovozu naveže na
lokalno cesto.
(4) Plato se ogradi z ograjo najmanj višine 2,2 m.
(5) Površine platoja se delno tlakujejo s pranimi ploščami,
delno posujejo s prodom.
13. člen
(stalna merilna mesta in označevanje)
(1) Za nadziranje in vzdrževanje katodne zaščite se vzdolž
celotne trase plinovoda vgradi zadostno število stalnih merilnih
mest, in sicer na naslednjih mestih:
– na zaščitene cevi na križanju s prometnicami,
– na križanjih z drugimi kovinskimi napeljavami,
– na priključnih mestih MRP za katodno zaščito,
– na prehodih čez vodotoke in
– na napeljavah z galvanskimi anodami.
(2) Lega plinovodne cevi in vseh njihovih drugih ele‑
mentov v zemlji je označena posebej, da je mogoč nadzor
nad plinovodom. Oznake se postavijo na vseh prehodih cest,
vodotokov in mestih loma trase plinovoda. Zračne oznake se
postavijo vzdolž celotne trase na razdalji približno 0,5 km in
praviloma na lomnih točkah plinovoda.
14. člen
(delovni pas, ureditev gradbišč in delovišč)
(1) Delovni pas, potreben za gradnjo plinovoda, je 6,0 m
levo od osi plinovoda (za odlaganje izkopanega materiala) in
12,0 m desno (za varjenje cevi in prevozno pot).
(2) Na območjih, na katerih se plinovodno omrežje približa
objektom, prečka ali poteka čez varovana območja, labilna
zemljišča, prečka vodotoke in infrastrukturne objekte ali poteka
vzporedno z njimi, ter na območjih drugih ovir na trasi ali ob njej
je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim razme‑
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ram lahko tudi ožja ali širša, kar mora izvajalec upoštevati pri
gradbenih delih in montaži plinovoda. Območje delovnega pasu
je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
(3) Zasipavanje se izvede v plasteh po 30 cm, pod prome‑
tnimi površinami v plasteh po 10 do 20 cm z ustreznim nabija‑
njem. 35 cm nad plinovodom se položi opozorilni trak rumene
barve širine 10 cm z napisom »POZOR PLINOVOD«.
(4) Odlagališča gradbenega materiala in gradbiščni objek‑
ti se uredijo na območju Metlike v stacionaži plinovoda km
MET 3 + 041 in na območju Semiča v stacionaži plinovoda
km 26 + 654. Predvidena velikost začasne gradbiščne površi‑
ne, ki se ogradi z gradbiščno ograjo, je za odlagališče Metlika
10.947 m2 in za odlagališče Semič 8.690 m2.
(5) Po končanih delih se vse gradbiščne površine vrnejo
v prejšnje stanje.
(6) Odlagališča presežkov gradbenega materiala, grad‑
biščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu
gradbišča se lahko postavijo samo na območju državnega
prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih ob‑
močjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine.
15. člen
(geološko nestabilna, labilna in zamočvirjena območja)
(1) Na geološko nestabilnih in labilnih območjih se po‑
vršine predhodno sanirajo, gradnja pa poteka skladno z ge‑
ološko‑geomehanskim poročilom, ki je sestavni del projektne
dokumentacije. Na območjih, ki so bila pred začetkom gradnje
plinovoda evidentirana kot potencialno nestabilna, se predho‑
dno sanirajo s prečnimi oziroma vzdolžnimi drenažami. Izlivi iz
drenaž se speljejo v obstoječe vodotoke ali vodne jarke. Loka‑
cije geološko nestabilnih labilnih in zamočvirjenih območij so
razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
(2) Morebitno zamočvirjenje zemljišč se prepreči z vzdol‑
žnimi drenažami. Drenaže se izvedejo po potrebi in navodilih
geologa. Položijo se v drenažno gramozno nasutje, ovijejo z
geotekstilom, drenažna voda se spelje v bližnje vodotoke. Po
potrebi in po oceni geologa se na zamočvirjenih območjih izko‑
pani material odvaža na začasno odlagališče, da se plinovod
ne poškoduje.
(3) Na odsekih, na katerih trasa plinovoda poteka po mo‑
krem in neprepustnem zemljišču, se prepreči dodatno zamo‑
čvirjanje zemljišč z vzdolžnimi drenažami. Drenažna voda se
spelje v bližnje vodotoke. Plinovod se zavaruje pred vzgonom
z ustrezno obtežitvijo cevi.
(4) Prevozne poti čez zamočvirjena območja se uredijo
z nasutjem nosilnega tamponskega materiala na geotekstilu
ali se utrdijo s polaganjem lesenih kolov. Po potrebi se izvede
obtežitev plinovoda z betonskimi jahači.
16. člen
(izkop in zasip jarka za plinovod ter montaža plinovoda)
(1) Pri izkopu jarka za plinovod se upošteva naklon ze‑
mljine 60° v zemljini III. kategorije ali z naklonom, ki zagotavlja
stabilnost glede na vrsto zemljine in dejanske razmere na
terenu. Na vsaki strani jarka se zagotovi prosta širina terena
najmanj 1,0 m. Na asfaltiranih površinah se izkop jarka izvede
z navpičnimi obodnimi stenami. Če zemljina tega ne dopušča,
se jarek razpre ali izkoplje s stranicami pod dejanskim kotom
notranjega trenja zemljine, ki ga določi geolog na terenu.
(2) Med gradnjo plinovoda se pazi, da se obstoječe asfal‑
tirane površine vzdolž jarka ne posedejo zaradi obremenitve z
gradbenimi stroji. Jarek se zasuje z izkopanim materialom, če
je primerne kakovosti, kar potrdi odgovorni nadzornik.
(3) Pri izkopu jarka se ločuje zemljina glede na njeno
kakovost tako, da se humus ne meša s preostalo zemljino. Po
končani gradnji se čim prej vzpostavi prvotno stanje.
(4) Na območjih približevanja obstoječim podzemnim na‑
peljavam se izkop izvaja ročno. Posebno se pazi na podzemne
napeljave in izkope v neposredni bližini objektov.
(5) Najmanjša višina prekritja plinovoda je 0,8 m, merjeno od
temena cevi do končno urejenega terena. Kadar se trasa plinovo‑
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da približa objektom na manjšo razdaljo, kot je varnostni odmik,
se najmanjša višina nadkritja poveča na 1,1 m. Pod cestami in
drugimi prometnimi površinami je nadkritje v toleranci, kot ga pred‑
videvajo predpisi glede na kategorizacijo ceste. Višina prekritja pri
križanju z železniško progo je najmanj 2 m od nivoja tirov. Višina
prekritja kot dodaten varnostni ukrep ni večja kot 5 m.
17. člen
(odlaganje materiala)
(1) Pri gradnji plinovoda nastane presežek materiala od
izkopa in zamenjave izkopanega materiala v količini približno
23.500 m3.
(2) Presežek materiala se uporabi za:
– nasipe za platoje MRP in odcepnih postaj,
– razgrnitev v delovnem pasu plinovoda na območju od‑
stranjene rodovitne zemlje, s tem da se upošteva, da je zgornji
sloj iz rodovitne zemlje v debelini najmanj 0,2 m.
(3) Presežek materiala od izkopa, ki se ne uporabi za
izvedbo objektov na plinovodu in ga ni mogoče izravnati v de‑
lovnem pasu, se odvaža na urejena odlagališča.
18. člen
(odstranitev vegetacije)
(1) Zaradi gradnje plinovoda se odstrani vegetacija v
celotnem delovnem pasu, trajno pa se izkrčijo površine 5 m na
obe strani plinovoda.
(2) Na celotnem območju državnega prostorskega načrta
je treba ohraniti drevesno in grmovno vegetacijo, ki je zaradi
gradnje objektov ni treba nujno odstraniti. Posebna pozornost
se nameni območjem gozdov, obvodni in obrežni vegetaciji ter
vegetaciji na območjih naravnih vrednot.
19. člen
(krajinskoarhitekturne ureditve)
(1) Površine ob BS1 Vinja vas, MRP Semič, MRP Metlika,
MRP Črnomelj, odcep Lešnica in odcep Metlika se uredijo v
skladu s 7., 8., 9., 10., 11. in 12. členom te uredbe.
(2) Po dokončanju vseh del se na območju polaganja pli‑
novoda in območju začasnih gradbiščnih površin (odlagališča
materiala, začasni gradbiščni objekti itd.) zemljišče sanira in
vrne v prejšnje stanje.
(3) Predvidene travne površine se zasejejo z avtohtonimi
rastlinami (senenim drobirjem). Pri poteku trase skozi gozdove
se zagotovi obnova gozdnega roba z zasaditvijo avtohtonih gr‑
movnic in drevja. Varnostni pas na obe strani od osi plinovoda v
širini 5 m se ne sme zasaditi z visokostebelnim rastlinstvom.
20. člen
(dopustne gradnje in druga dela)
(1) Poleg ureditev, načrtovanih z državnim prostorskim
načrtom, so v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
in predpisi, ki urejajo področje plinovodov, ob pogoju, da ne
onemogočajo ureditev iz državnega prostorskega načrta, do‑
pustne:
– ureditve pomožnih prometnih, energetskih, telekomuni‑
kacijskih in komunalnih objektov,
– postavitve enostavnih objektov.
(2) Za posege iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti
soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
21. člen
(splošna določba)
(1) Na mestih križanj z gospodarsko javno infrastrukturo
se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji ter pogoji upravljavcev
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posameznih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
vodov in naprav. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja
in vzporedni poteki plinovoda s komunalnimi, energetskimi in
telekomunikacijskimi vodi obdelajo in zanje pripravijo ustre‑
zne tehnične rešitve. Če se med izvedbo ugotovi, da je treba
posamezen komunalni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se
to izvede v skladu s soglasjem lastnika oziroma upravljavca
komunalnega voda.
(2) Pred gradnjo se obstoječe komunalne, energetske
in telekomunikacijske naprave in objekti zakoličijo in ustrezno
zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanja in vzporednih
potekih mora investitor zagotoviti sodelovanje upravljavca ozi‑
roma lastnika posameznih komunalnih, energetskih in teleko‑
munikacijskih vodov.
(3) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kul‑
turne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena
tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
22. člen
(pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Objekti MRP Semič, MRP Metlika, MRP Črnomelj
se priključijo na obstoječe nizkonapetostno elektroenergetsko
omrežje in telekomunikacijsko omrežje v skladu s 7., 8. in
9. členom te uredbe. Priključitev se izvede po pogojih posame‑
znih upravljavcev komunalnih vodov, ki so kot obvezna priloga
priloženi državnemu prostorskemu načrtu.
(2) Dostopne poti do BS1 Vinja vas, MRP Semič, MRP
Metlika, MRP Črnomelj odcep Lešnica in odcep Metlika se
morajo navezovati na javne površine. Navezovanje na javne
površine mora biti v skladu s 7., 8., 9., 10., 11. in 12. členom
te uredbe ter je razvidno iz grafičnega dela državnega prostor‑
skega načrta: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor,
listi 2.1.1 do 2.1.12 Ureditvena situacija.
23. člen
(prečkanje vodotokov)
(1) Plinovod prečka naslednje vodotoke:
– vodotok Krka v stacionaži plinovoda km 0 + 637,
– vodotok Slatenski potok v stacionaži plinovoda km
2 + 982 in km 3 + 719,
– vodotok Klamfer v stacionaži plinovoda km 7 + 427,
– vodotok Težka voda v stacionaži plinovoda km
8 + 349,
– vodotok Sušica v stacionaži plinovoda km MET
3 + 388.
(2) Križanja vodotokov se izvedejo s prekopom in tovarni‑
ško obbetoniranimi cevmi na najkrajši mogoči razdalji. Obloga
cevi pomeni dodatno mehansko zaščito izolacije in dodatno
obtežitev zaradi vzgona. Križanja jarkov se izvedejo s preko‑
pom struge, in sicer v čim ožjem delovnem pasu. Protierozijska
zaščita struge na območju križanja se izvede po potrebi in
navodilih geologa.
(3) Po položitvi cevi se struga na območju križanja zaščiti
pred vodno erozijo. Izvede se ureditev s kamnito oblogo v ob‑
segu najmanj 5 m vzvodno in nizvodno od plinovodne cevi ter
v celotni širini delovnega pasu, če je to potrebno.
(4) Teme zaščitne cevi je predvidoma na globini najmanj
1 m pod dnom urejenih ter najmanj 1,5 m pod dnom neurejenih
vodotokov in hudourniških strug. Na tej globini plinovodna cev
poteka še 3 do 5 m v razdalji od zgornjega roba brežine na
obeh bregovih vodotoka.
(5) Križanja in posegi v struge vodotokov se izvedejo
tako, da ne spremenijo pretoka vode, njene kakovosti in biolo‑
ške raznovrstnosti. Pri posegih v vodotoke je treba upoštevati
naslednje:
– kar najbolj naj se ohranja naravna obvodna zarast,
– med gradnjo se ne posega v strugo z materiali, ki vse‑
bujejo nevarne spojine,
– prod, gramoz, pesek se ne odvzemajo iz pomembnih
delov življenjskih prostorov prostoživečih živali, iz drugih delov
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pa le toliko in tako, da se bistveno ne spremenijo življenjske
razmere,
– posegi se načrtujejo tako, da se prevodna sposobnost
struge vodotoka ne zmanjša,
– pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov, spro‑
žati erozijskih procesov, rušiti ravnotežja na labilnih tleh ali
preprečiti odtoka visokih voda ali hudournikov,
– med gradnjo se zagotovi, da v vodotoku ne nastanejo
razmere neprekinjene kalnosti,
– dela, ki posegajo v vodne površine, se izvajajo zunaj
drstitvenih dob ribjih vrst,
– prepreči se migracija rib v predelu, v katerem se izvajajo
dela,
– če je treba vodo pregraditi, zapreti, izčrpati ali speljati
drugam, se vsaj sedem dni prej to sporoči ribiški organizaciji, ki
upravlja ribiški okoliš. Ribiški družini se predloži časovni načrt
vseh predvidenih del ter se ji omogoči dostop do gradbišča in
nadzor nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru,
– na koritih vodotokov se po izvedenem prečkanju vzpo‑
stavi prejšnje stanje, območja izkopa pa se ustrezno zavarujejo
pred erozijo. Ureditve strug potokov na območjih križanja s
plinovodom morajo biti skladne s prakso in zahtevami, poveza‑
nimi s posegi v naravne površinske vodotoke. Pri zavarovalnih
ukrepih se uporablja naravni material (les, kamen, vegetativna
zaščita …),
– talni pragovi vode se ne zajezijo, če pa sama zgraditev
prečkanja ne dopušča potopljenih pragov, morajo biti ti na dol‑
vodni strani oblikovani kot hrapave drče, katerih posamezne
navpične stopnje ne smejo presegati 10 cm,
– v kamniti oblogi zunanjih razpok med kamni ne sme
zalivati beton.
(6) Prečkanje reke Krke in potoka Klamfer se izvede od
začetka julija do konca septembra. Kamnita obloga mora na
brežinah vključevati motilne kamne, ki razbijejo vodni tok in s
tem ribam omogočajo skrivališča namesto odstranjene obrežne
vegetacije.
(7) Prečkanje potoka Sušica, ki občasno presahne, se
časovno uskladi z ribiško družino Metlika. Kamnita obloga se
na brežinah dopolni z motilnimi kamni.
(8) Trasa plinovoda poteka v predpisanih odmikih od
vodnega zemljišča in od zgornjega roba brežine vodotoka (15
m pri vodotokih 1. reda in 5 m pri vodotokih 2. reda). Kadar
prostorske omejitve tega ne dopuščajo, je dovoljeno plinovod
po priobalnem zemljišču speljati tako, da ne zmanjšuje obsto‑
ječe trdnosti brežin.
(9) Na odsekih, na katerih plinovod poteka po priobalnih
zemljiščih, se pri dimenzioniranju cevovodov upošteva tudi pro‑
metna obremenitev in predvidi ustrezna zaščita, dokler se med
vzdrževalnimi deli na vodotokih uporabljajo gradbeni stroji.
24. člen
(prečkanje cestnega omrežja)
(1) Začasne dostopne poti do gradbišč morajo biti ume‑
ščene in urejene tako, da so elementi cest, bivalno okolje,
naravno okolje in obstoječe ureditve čim manj prizadeti.
(2) Načrtovani plinovod prečka avtocesto Lešnica–Krono‑
vo v stacionaži plinovoda km 0 + 109.
(3) Načrtovani plinovod prečka naslednje državne ceste:
– regionalno cesto R2‑448, odsek 0223 Novo mesto
(Mačkovec)–Otočec v stacionaži plinovoda 0 + 150,
– regionalno cesto R2‑419, odsek 1204 Novo mesto–Šen‑
tjernej v stacionaži plinovoda km 2 + 430,
– glavno cesto G2‑105, odsek 0256 Novo mesto (Revoz)–
Metlika v stacionaži plinovoda km 11 + 452,
– regionalno cesto R2‑421, odsek 2507 Štrekljevec–Ju‑
gorje v stacionaži plinovoda km 15 + 778.
(4) Načrtovani plinovod prečka naslednje lokalne ceste:
a) v Mestni občini Novo mesto:
– prej R3‑667/1385 Zbure–Mačkovec v stacionaži plino‑
voda km 0 + 404,
– LC 295180 v stacionaži km 3 + 544,
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– LC JP 794280 v stacionaži km 7 + 205,
– LC 295160 v stacionaži km 7 + 314,
– LC 295130 v stacionaži km 7 + 827,
– LC 295140 v stacionaži km 8 + 403,
– LC 794050 v stacionaži km 9 + 216,
– LC 295120 v stacionaži km 11 + 660,
– JP 794160 v stacionaži km 12 + 361;
b) v občini Metlika: LC v stacionaži km 20 + 705, km
20 + 757 in km 20 + 955;
c) v občini Metlika:
– LC 370052 v stacionaži km 21 + 889,
– JP 870374 v stacionaži km 23 + 800,
– LC 054164 v stacionaži km 24 + 812,
– LC 255013 v stacionaži km 26 + 664,
– LC 255102 v stacionaži km 26 + 787,
– JP 870211 v stacionaži km 27 + 079,
– LC Ulica XIV. divizije v stacionaži km MET 0 + 31,
– LC Šestova ulica v stacionaži km MET 1 + 678,
– LC Tovarniška cesta v stacionaži km MET 3+265 in km
MET 4+024;
d) v občini Semič: Semič JP 870162 v stacionaži km
28 + 966.
(5) Prečkanje avtoceste s plinovodom se izvede s pod‑
bijanjem v čim krajši razdalji, na najmanjši globini 1,50 m,
merjeno od temena cevi. Pri tem se upošteva širitev avtoceste
za en vozni pas, to je najmanj 4,0 m obojestransko od meje
cestnega sveta.
(6) Prečkanje državnih cest se izvede s podbijanjem
ali podvrtavanjem vozišča z neposredno vgradnjo ustrezno
zaščitene plinovodne cevi. Prečkanje državne ceste v upra‑
vljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste se izvede s
podbijanjem v čim krajši razdalji, na najmanjši globini 1,5 m,
merjeno od temena cevi. Najmanjše nadkritje nad temenom
plinovoda v državnih cestah je 1,5 m glede na nivo vozišča.
Vsi pokrovi jaškov in naprave se namestijo 1 m zunaj vozišča.
Križanje se izvede v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov. Plinovod se
položi v cestno telo z uporabo posebnih zaščitnih cevi ali druge
ustrezne zaščite plinovoda. Gradbena jama se pravilno razpre,
vozišče pa zaščiti pred vdiranjem. Na delu trase, na katerem se
predvidi prečno križanje cestnega telesa s podvrtavanjem ali
podbijanjem, investitor odpravi posledice gradbenega posega
tako, da se prepreči kakršno koli zmanjšanje nosilnosti vozišča
(posedanje).
(7) Prečkanja asfaltiranih občinskih cest se praviloma iz‑
vedejo s podvrtavanjem. Če podvrtavanje ni tehnično izvedljivo,
se križanje izvede s prekopom s soglasjem upravljavca lokalne
ceste. Po položitvi cevi se cestno telo sanira v enaki obliki in
kakovosti, kakor je bilo pred gradbenim posegom.
(8) Prečkanje drugih lokalnih cest ali neasfaltiranih cest
se izvede s prekopom. Plinovod se položi v cestno telo brez
zaščitne cevi. Višina nadkritja nad temenom cevi je najmanj
1,35 m. Po položitvi cevi se cestišče sanira v enaki obliki in
kakovosti, kakor je bilo pred gradbenim posegom.
(9) Zaradi preglednosti na cesti se ves izkopan in drug
gradbiščni material oddalji od ceste najmanj 3 m ali tudi več,
če to zahteva preglednost na cesti.
(10) Če je zaradi izvajanja del oviran promet na cesti,
mora investitor v skladu s predpisi pridobiti odločbo za popolno
zaporo z obvozom ali za delno zaporo ceste, promet zavarovati
z ustrezno prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po kon‑
čanju del, zaradi katerih je bila postavljena.
25. člen
(prečkanje kanalizacijskega omrežja)
(1) Križanja plinovoda s kanalizacijskim omrežjem so
razvidna iz prikaza stanja prostora.
(2) Pri izvajanju del na mestih križanja s kanalizacijskim
omrežjem mora investitor upoštevati projektne pogoje upra‑
vljavca kanalizacijskega omrežja. Vodoravna križanja plinovo‑
da in kanalizacije se izvedejo pod pravim kotom, če pa tega
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pogoja ni mogoče izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od
45 stopinj. Navpična križanja se izvedejo tako, da je razdalja
med plinovodom in kanalizacijo najmanj 0,50 m, pri čemer
mora plinovod potekati nad kanalizacijo. Če je kanalizacija nad
plinovodom, mora biti za plin neprepustna in z bližnjimi jaški z
odprtinami.
26. člen
(prečkanje vodovodnega omrežja)
(1) Pri izvajanju del na mestih križanja z vodovodom in‑
vestitor upošteva projektne pogoje upravljavca vodovodnega
omrežja. Vodoravno križanje plinovoda in vodovoda mora biti
pod pravim kotom, če pa tega pogoja ni mogoče izpolniti, kot
križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj. Navpična križanja se
izvedejo tako, da je razdalja med plinovodom in vodovodom
najmanj 0,50 m.
(2) Pri križanju, pri katerem ni na razpolago višinskih po‑
datkov o vodovodu, ga je treba sondirati. Medsebojna višinska
uskladitev se izvede v fazi izvajanja.
27. člen
(prečkanje elektroenergetskega omrežja)
(1) Trasa plinovoda na več mestih prečka naslednje viso‑
konapetostne električne vode (v nadaljnjem besedilu: VN):
– nadzemni vod 110 kV v stacionaži plinovoda km 8 + 518,
– nadzemni vod 110 kV v stacionaži plinovoda km
11 + 229,
– nadzemni vod 110 kV v stacionaži plinovoda km
22 + 362,
– nadzemni vod 110 kV v stacionaži plinovoda km
26 + 122,
– nadzemni vod 110kV v stacionaži plinovoda km
29 + 081.
(2) Trasa plinovoda na več mestih prečka naslednje sre‑
dnjenapetostne električne vode (v nadaljnjem besedilu: SN):
– nadzemni vod 20 kV v stacionaži plinovoda km 0 + 020,
– nadzemni vod 20 kV v stacionaži plinovoda km 2 + 578,
– nadzemni vod 20 kV v stacionaži plinovoda km 7 + 102,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km 8 + 205,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km12 + 055,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km15 + 214,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km16 + 038,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km
20 + 006,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km 22 + 680,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km 24 + 487,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km 25 + 220,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km 25 + 385,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km 25 + 989,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km 28 + 472,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km 29 + 034,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km 33 + 783,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km MET
4 + 891,
– nadzemni vod 20kV v stacionaži plinovoda km MET
4 + 897.
(3) Trasa plinovoda na več mestih prečka naslednje nizko‑
napetostne električne vode (v nadaljnjem besedilu: NN):
– podzemni vod NN v stacionaži plinovoda km 9 + 214,
– nadzemni vod NN v stacionaži plinovoda km 15 + 643,
– nadzemni vod NN v stacionaži plinovoda km 28 + 521,
– podzemni vod NN v stacionaži plinovoda km 32 + 665,
– podzemni vod NN v stacionaži plinovoda km 33 + 777,
– nadzemni vod NN v stacionaži plinovoda km MET
4 + 219,
– nadzemni vod NN v stacionaži plinovoda km MET
4 + 892,
– nadzemni vod NN v stacionaži plinovoda km MET
4 + 897.
(4) Pri križanju plinovoda z energetskimi kabli je najmanjši
vodoravni razmik pri vzporednem polaganju cevi plinovoda
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poleg elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila najmanj
1 m. Navpični svetli razmik med kablom in cevjo plinovoda pri
križanju mora biti najmanj 0,3 m. Če najmanjših razmikov pri
križanju plinovodne cevi s kablom ni mogoče doseči, je treba
kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsaj za 3 m na
vsako stran križanja. Pri izkopu jarka za polaganje plinovodne
cevi, globljega od vzporedno položenega energetskega kabla,
je treba na predpisani način zavarovati posedanje zemlje pod
kablovodom. Pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega
voda se ne sme zmanjšati predpisana varnostna višina, ki
mora biti za visoko napetost večja od 7 m, za nizko napetost
pa večja od 6 m.
(5) Podzemne energetske vode je treba pred izkopom
kanala za plinovod zakoličiti in izdelati sondažni izkop, da se
ugotovi, kje točno so. Pred položitvijo plinovoda je treba pod‑
zemne energetske vode ustrezno zaščititi s PVC‑cevmi. Odkop
se opravi pod strokovnim nadzorom upravljavca električnega
omrežja.
(6) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroener‑
getskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična
stabilnost, niso dovoljeni. Oddaljenost od roba izkopanega
jarka za polaganje plinovodne cevi do oporišč mora biti najmanj
4 m za električne vode SN in 2 m za električne vode NN, če ni
ogrožena statika oporišča.
(7) Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je treba
upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Omejiti
je treba doseg gradbenih strojev in njihovih delov, tako da se
tokovodnikom ne približajo na razdaljo, manjšo od 3 m.
28. člen
(prečkanje telekomunikacijskega omrežja)
Križanja plinovoda s podzemnim telekomunikacijskim
omrežjem je treba izvesti tako, da poteka plinovod pod tele‑
komunikacijskim kablom v razdalji najmanj 0,50 m. Vodorav‑
ni odmik med telekomunikacijskimi vodi in plinovodom mora
biti najmanj 1 m. Vsa mesta križanja se pred izkopom jarka
ročno odkopljejo in po položitvi plinovoda ustrezno zaščitijo
s PVC‑cevmi. V bližini telekomunikacijskih vodov ni dovoljen
strojni izkop ali miniranje. Pri izvajanju del na mestih križanja
s telekomunikacijskim omrežjem mora investitor zagotoviti so‑
delovanje upravljavca tega omrežja.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
29. člen
(določitev parcel)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom Območje
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehnič‑
nimi elementi za prenos mej parcel v naravo (Prikaz območja
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel, listi 3.1 do
3.50), na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo
prenos novih parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje
državnega prostorskega načrta.
(2) Parcelacija se izvede za naslednje objekte:
– MRP Semič, parcela obsega zemljišča ali dele zemljišč
s parcelno številko 655, k.o. Semič, in meri 1.344 m2,
– MRP Metlika, parcela obsega zemljišča ali dele zemljišč
s parcelno številko 553, k.o. Metlika, in meri 2.077 m2,
– MRP Črnomelj, parcela obsega zemljišča ali dele ze‑
mljišč s parcelnimi številkami 730/1, 730/2, 732, vse k.o. Črno‑
melj, in meri 2.123 m2,
– odcep Lešnica, parcela obsega zemljišča ali dele zemljišč
s parcelno številko 1697/1, k.o. Ždinja vas, in meri 1.866 m2,
– odcepa Metlika, parcela obsega zemljišča ali dele zemljišč
s parcelno številko 4456, k.o. Bušinja vas, in meri 869 m2,
– BS1 Vinja vas, parcela obsega zemljišča ali dele zemljišč
s parcelno številko 439/1, k.o. Vinja vas, in meri 210 m2.
(3) Parcele, določene z državnim prostorskim načrtom,
se po izvedenih posegih lahko tudi delijo skladno z izvedenim
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stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po na‑
membnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
30. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško‑
dovanjem in uničenjem. Investitor zagotovi ukrepe za njeno
varstvo. Trasa načrtovanega plinovoda zaradi geomorfoloških
značilnosti terena, tehničnih pogojev gradnje in upoštevanja
pravil za načrtovanje gospodarske infrastrukture ter ob upo‑
števanju varčne rabe prostora (združevanje infrastrukturnih
koridorjev) prečka območja kulturne dediščine:
– Trška gora – Vinogradniško območje (EŠD 9263), kul‑
turni spomenik, po končani gradnji se vzpostavi stanje pred
posegom;
– Petelinjek – Kulturna krajina (EŠD 10472), po končani
gradnji se vzpostavi stanje pred posegom;
– Črmošnjice pri Stopičah – Arheološko najdišče Hudi vrh
(EŠD 21422), izvedejo se predhodne arheološke raziskave,
na podlagi izsledkov se določijo nadaljnji ukrepi za varstvo
arheoloških ostalin;
– Sevno na Trški gori – Kozolec na Bajnofu (EŠD 8696),
vplivno območje; delovni pas se zoži;
– Črmošnjice pri Stopičah – Cerkev sv. Marije Magdalene
(EŠD 2347), vplivno območje; delovni pas se zoži, po končani
gradnji se vzpostavi prejšnje stanje;
– Stopiče – Bohtetov mlin (EŠD 22416), vplivno območje;
po končani gradnji se vzpostavi prejšnje stanje.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin mora investitor na
celotnem območju državnega prostorskega načrta, na katerem
ni registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kul‑
turnovarstvenega soglasja zagotoviti:
– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za oceno ar‑
heološkega potenciala,
– izvedbo drugih ukrepov varstva, določenih na podlagi
izsledkov predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora investitor na
območju državnega prostorskega načrta, na katerem načrto‑
vane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega
najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zago‑
toviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje
arheološkega potenciala.
(4) Pred začetkom del mora investitor zagotoviti izvedbo
morebitnih zaščitnih izkopavanj odkritih najdišč s poizkopavalno
obdelavo gradiva oziroma arhiva najdišča oziroma druge ukrepe
varstva, določene na podlagi izsledkov predhodnih arheoloških
raziskav, med gradnjo pa stalni arheološki nadzor nad zemelj‑
skimi deli. Deli arheološke dediščine, ki so najdeni med pose‑
gom v prostor, naj, če je le mogoče, ostanejo, kjer so.
(5) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega naj‑
dišča se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki še
dopušča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med
izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve skladno z
varstvenim režimom prilagodijo tako, da se dediščina ne ogroža.
(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli za‑
vod za varstvo kulturne dediščine. Za posege v registrirana
arheološka najdišča je treba pridobiti soglasje za raziskavo in
odstranitev arheološke ostaline.
(7) Na območju kulturne dediščine se za dostop do trase
plinovoda zagotovijo dostopne poti, ki potekajo po že obstoje‑
čih lokalnih poteh in cestah, ki se ne smejo širiti.
(8) Pri pristojni javni službi je treba pridobiti kulturnovar‑
stveno soglasje za poseg v kulturne spomenike, varstvena ob‑
močja dediščine in nepremično kulturno dediščino, registrirano
do uveljavitve te uredbe.
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(9) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pri‑
stojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
31. člen
(ohranjanje narave)
(1) Trasa plinovoda posega na naslednja območja Nature
2000:
– Krka, koda SI300227,
– Gorjanci – Radoha, koda SI3000267,
– Bela krajina, koda SI3000046.
(2) Trasa plinovoda posega na naslednji ekološko po‑
membni območji:
– Krka, koda 65100,
– Gorjanci, koda 61400.
(3) Trasa plinovoda posega na naslednja območja narav‑
nih vrednot:
– Krka, ev. št. 128,
– Metlika – Sušica, ev. št. 8213,
– Težka voda, ev. št. 8162,
– Klamfer, ev. št. 4514,
– Slatenski potok, ev. št. 8484,
– Gradnik – kamnolom, ev. št. 8300.
(4) Na območju trase plinovoda sta naslednji kraški jami,
ki sta tudi naravni vrednoti:
– Klemenca – podzemna jama, ev. št. 43874,
– Gadnjak – podzemna jama, ev. št. 43178.
(5) Omilitveni ukrepi med gradnjo v bližini jam so nasle‑
dnji:
– ohranjanje neokrnjene okolice jamskega vhoda,
– območje vhodov jam se na terenu jasno označi, vanj pa
je prepovedano posegati z gradbenimi stroji in manipulativnimi
površinami,
– čim manj miniranja med gradnjo,
– opravljanje naravovarstvenega nadzora nad deli vsaj
enkrat na teden oziroma v skladu s sezonskostjo samih del
na gradbišču,
– o morebitnih novih jamah, ki se odprejo med gradbeni‑
mi deli, je treba takoj obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor,
Inštitut za raziskovanje Krasa ter naravovarstveni nadzor, ki
opredeli nadaljnje ukrepe,
– upoštevajo se omilitveni ukrepi, navedeni v okoljskem
poročilu.
(6) Po končani gradnji plinovoda se izvede enkratni mo‑
nitoring ohranjenosti jamskih vhodov.
(7) Na območjih Nature 2000, ekološko pomembnih ob‑
močjih in območjih naravnih vrednot se pri načrtovanju in
izvajanju načrtovanih prostorskih ureditev upoštevajo naslednje
varstvene usmeritve:
– čas izvajanja posegov se prilagodi življenjskim ciklom
živali in rastlin. Posek rastlinstva, priprava gradbišč in gradnja
se izvajajo zunaj obdobja razmnoževanja, vzrejanja mladičev,
gnezditvene sezone in prezimovanja, zlasti od 1. marca do
30. junija. Pomembni deli življenjskega prostora živali se ne
smejo poškodovati ali uničiti. Ohranja se povezanost habitatov.
Gradnja naj poteka zunaj vegetacijske dobe;
– vnašanje in naseljevanje tujerodnih rastlinskih in žival‑
skih vrst sta prepovedani;
– izbrati je treba tehnične rešitve, ki omogočijo, da se
naravna območja čim manj poškodujejo, območje gradbišča
se omeji na najmanjši mogoč obseg;
– znotraj varstvenih območij se ne odlaga odkopan in drug
material, med izvajanjem načrtovanih posegov se uporabljajo
obstoječe dostopne poti, za dostop strojev in opreme se čim
bolj uporabljajo obstoječe poti, manipulativni prostor ob trasi
pa naj bo čim ožji in ne širši od 10 m, morebitne nove poti se
izognejo vrednim habitatom, ob prečkanju vodotokov se dela
opravljajo tako, da je vpliv na strugo vodotoka in vegetacijo ob
njej čim manjši. Brežine vodotokov se ohranjajo v obstoječem
stanju. V obrežno vegetacijo naj se posega čim manj;
– ob izkopu se zgornja plast humusa odloži tako, da je
mogoče s tem slojem pokriti površine, prizadete med gradnjo;
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– okrnitev linearnih struktur (mejic) v prostor se zmanjša
z omejitvijo delovnega pasu;
– kalom se je treba izogniti, tudi suhim ali zaraščenim, saj
so lahko še vedno primerno rastišče za vlagoljubne rastline in
kopenski habitat vrstam, odvisnih od vode, ali primerno mesto
za obnovo kala za dopolnitev mreže kalov;
– postavitev svetilk le tam, kjer je to nujno potrebno, s
tem da svetilke svetijo le pod vodoravnico in ne smejo oddajati
svetlobe v ultravijoličnem spektru;
– sečnja ob gradnji plinovoda se ne izvaja med razmno‑
ževanjem varstveno pomembnih saproksilnih vrst hroščev, to
je med aprilom in avgustom. Posekan les se z območja takoj
po poseku odstrani ali trajno pusti na kraju poseka;
– na površine z zavarovanimi habitatnimi tipi in v habitate
zavarovanih vrst naj se posega v najmanjši mogoči meri;
– začasna in stalna odlagališča izkopanega in gradbene‑
ga materiala naj se načrtujejo zunaj varstvenih območij narave
in ne na površinah z visoko ovrednotenimi habitatnimi tipi (na‑
ravovarstveni vrednosti 4 in 5);
– dela na območju prečkanj vodnih teles se opravljajo s
stroji in tako, da kar najmanj poškoduje življenjske prostore.
Voda se iz struge ne odvzema, izjemoma pa se odvzema toliko,
da lahko v obdobju, ko je naravno stanje voda najnižje, preživijo
najobčutljivejše živali. Objekti, ki prekinjajo zveznost vodnega
toka, se ne gradijo, če pa ni drugih možnosti, se gradijo tako, da
se ob njih z dodatnimi tehničnimi rešitvami vzpostavi povezava
s celotnim tokom;
– na gozdnih območjih naj bo gozdna poseka v čim manj‑
šem obsegu in le, če je to nujno potrebno. Po končani gradnji
je treba na območju gradbišča čim prej vzpostaviti prejšnje
stanje;
– za ohranjanje biotske raznovrstnosti se ohranjajo narav‑
ni elementi in danosti v krajini, predvsem na kmetijskih zemlji‑
ščih: živice, posamezna drevesa in grmi. Pri gradbenih delih v
bližini obstoječih dreves in grmovnic se te zaščitijo. Potreba po
zaščitnem posegu, vrsta, obseg in čas takega posega se do‑
ločijo v skladu z vrsto dreves in rastlinskih sestojev ter odvisno
od vrste, obsega in trajanja gradbenega posega;
– trasa naj se izogiba sestojem starejšega drevja (listnate‑
ga in iglastega), pa tudi osamelim starejšim drevesom;
– avtohtona vegetacija se zasadi takoj po končanih delih.
(8) Nad gradnjo na območju naravnih vrednot se opravlja
nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov ter spremlja stanje
varovanih območij narave, še posebej lastnosti, zaradi katerih
so ta območja varovana. Med gradnjo je obvezen geološki
naravovarstveni nadzor nad zemeljskimi deli. Ob najdbi geo‑
loških naravnih vrednot se obvesti pristojna služba za varstvo
narave.
(9) Izvajalec gradbenih del mora kot zavezanec za izved‑
bo spremljanja stanja med gradnjo o opažanjih zagotoviti pri‑
pravo poročila, v katerem morajo biti navedene vse ugotovitve
spremljanja stanja med gradnjo.
(10) Investitor mora kot zavezanec za izvedbo spremlja‑
nja stanja med obratovanjem o opažanjih zagotoviti pripravo
letnega poročila in končnega poročila po drugem letu spre‑
mljanja stanja, v katerem morajo biti navedene vse ugotovitve
spremljanja stanja. Zavezanec mora svoja poročila predložiti
Agenciji Republike Slovenije za okolje.
32. člen
(varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Kmetijske površine se po končani gradnji kar najbolj
usposobijo za kmetijske namene. Investitor omogoči lastnikom
zemljišč dostop na njihova zemljišča med gradnjo plinovoda
in po njej.
(2) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč z velikim
pridelovalnim potencialom se delovni pas za potrebe gradnje
zmanjša. Gradbena in strojna dela pri plinovodu se izvajajo
zunaj obdobij najintenzivnejših kmetijskih opravil.
(3) Nad plinovodom je določen pas z omejitvijo kmetijske
dejavnosti širine 2,5 m od osi na vsako stran. V tem pasu je
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prepovedano saditi rastline, katerih korenine segajo več kot
1 m globoko, obdelovati zemljišča globlje kot 0,5 m in ne globlje
kot 0,5 m nad temenom cevi in postavljati opore, namenjene
kmetijstvu in sadjarstvu.
(4) Investitor med gradnjo in po izvedbi posega omogoči
gospodarjenje z gozdom in dostop do obstoječih gozdih po‑
vršin.
(5) Posegi v gozd se izvedejo tako, da je povzročena
škoda na gozdnem rastju in tleh kar najmanjša. Krčitev drevja
se za plinovod velikosti do največ DN 400 načeloma izvede v
delovnem pasu širine 18 m, trajno izkrčena površina ostane v
pasu 5 m levo in desno od osi plinovoda. Posegi v gozd zunaj
delovnega pasu plinovoda niso dovoljeni.
(6) Po zgraditvi plinovoda je treba v izpostavljenih delih,
kakršni so grebeni, strma pobočja, območja tal s slabšo nosil‑
nostjo, iglasti gozdovi, z zasaditvijo avtohtonih rastišču primer‑
nih grmovnih in drevesnih vrst ustvariti zaprte gozdne robove,
ki so statično stabilnejši. Novi gozdni robovi se oblikujejo in
zasadijo z avtohtono vegetacijo.
(7) Za dostop do gradbišča čez gozdna zemljišča se lahko
uporabijo samo obstoječe gozdne vlake in ceste v skladu s
predpisi, ki urejajo ukrepe ob povečani rabi gozdnih prome‑
tnic in sankcijske ukrepe za vzpostavitev prvotnega stanja po
končanih delih. Med gradnjo morajo biti gozdne prometnice
uporabne za normalen potek gozdne proizvodnje.
33. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Ob poplavi je potrebno preprečiti škodljivi vpliv na
vode in vodni režim ter zagotoviti, da se poplavna ogroženost
območja ne poveča.
(2) Za zaščito pred požarom se plinovod z vsemi na‑
pravami izvede v skladu s predpisi o varstvu pred požarom
ter graditvi, obratovanju in vzdrževanju plinovodov, pa tudi z
opredeljenimi cevovodnimi razredi. Za vzdrževanje in nadzor
investitor zagotovi ustrezno službo. Za nemoteno in varno
delovanje plinovoda se:
– zagotovi stalna dostopnost do trase plinovoda z grad‑
benimi stroji za popravilo morebitnih okvar,
– plinovod vzdržuje skladno z navodili proizvajalca cevi:
meritve katodne zaščite in gradbeno vzdrževanje,
– opravlja preizkus izpuščanja plina.
VIII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
34. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Posebni aktivni ukrepi za varstvo pred hrupom med
obratovanjem plinovoda niso potrebni.
(2) Med gradnjo ne smejo biti presežene predpisane ravni
hrupa. Upoštevani morajo biti naslednji ukrepi za varovanje
pred hrupom:
– uporabljeni gradbeni stroji morajo biti opremljeni s certifi‑
kati o zvočni moči, ki ne sme presegati predpisanih vrednosti;
– hrupna dela naj se opravljajo podnevi;
– zagotoviti je treba ustrezno organizacijo gradbišča
(omejitev zvočnih signalov, motorji strojev naj po nepotrebnem
ne obratujejo v prostem teku);
– podiranje dreves ter gradbena in montažna dela na
območjih gozdov naj se opravljajo zunaj obdobja gnezditve in
valjenja ptic, to je od začetka aprila do konca junija.
35. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na naj‑
manjšo mogočo mero je treba upoštevati predpise s področja
varstva zraka.
(2) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči
dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih
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strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gra‑
dnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih
poti v vetrovnem in suhem vremenu,
– preprečevanje raznašanja materiala z gradbišča,
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne
površine,
– protiprašno zaščito vseh gradbiščnih in javnih cest, ki
se uporabljajo za prevoz,
– ugasnitev motorja, če se vozila, prevozna sredstva in
delovne naprave ustavijo za daljši čas.
(3) Pri poškodbah plinovoda in nenadzorovanem izpu‑
ščanju plina mora upravljavec plinovoda preprečiti izpust ter
ukrepati skladno s predpisi s področja varstva zraka.
36. člen
(pogoji varstva tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da prizadenejo čim
manjšo talno površino. Pri gradnji se uporabi le material, za
katerega obstajajo dokazila o njegovi neškodljivosti za okolje,
v skladu predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Gibanje strojev se
omeji na območje delovnega pasu in zavarujejo tla (talni tipi)
pred poškodbami, povzročenimi med gradnjo in po njej.
(2) Med gradnjo se gradbišče organizira tako, da se
prepreči onesnaženje tal, ki bi lahko nastalo zaradi prevoza,
skladiščenja ter uporabe tekočega goriva in drugih nevar‑
nih snovi. Ob nezgodi se zagotovi takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča
goriva, olja in maziva ter drugih nevarnih snovi se zaščitijo pred
možnostjo izliva v tla.
(3) Delovni stroji in transportna vozila morajo biti tehnično
ustrezni.
37. člen
(varstvo vode in podzemnih voda)
(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na
območje varstvenih virov pitne vode in na območju Mestne
občine Novo mesto poteka čez vodovarstveno območje z var‑
stvenim režimom VVO III pri naselju Težka Voda.
(2) Ob izdelavi projektne dokumentacije se izdela Analiza
tveganja za onesnaževanje zaradi gradnje na vodovarstvenem
območju.
(3) Odvodnjavanje manipulativnih površin nadzemnih
objektov plinovoda se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo re‑
žim varovanja vodnih virov, in predpisi, ki urejajo izpuste snovi
pri odvajanju padavinskih voda.
(4) Zaradi varovanja površinskih vod in podtalnice je treba
med gradnjo preprečiti izlitje in spiranje goriva, maziva in dru‑
gih strupenih snovi v površinske vode in podtalnico. Gradnja
naj poteka v suhem vremenu oziroma v obdobju, v katerem je
mogoče pričakovati manj padavin.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
38. člen
(etape izvedbe)
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski
načrt, se lahko izvedejo v več etapah:
– posamezni deli trase plinovoda z ureditvijo prizadetega
prostora,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodne ureditve,
ki so potrebne za uresničitev načrtovanih posegov,
– gradnja plinovoda z vsemi objekti in ureditvami,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu
z ugotovitvami monitoringa.
(2) Prostorske ureditve se lahko izvajajo posamezno ali
skupaj, pomeniti pa morajo sklenjene funkcionalne celote.

Uradni list Republike Slovenije
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
39. člen
(nadzor in vzdrževanje plinovoda)
Vsaki dve leti je treba zagotoviti čiščenje plinovodnih
cevovodov. Investitor skladno s predpisi, ki urejajo zbiranje,
predelavo in odvoz odpadkov, zagotovi odvoz nečistoč iz sepa‑
ratorjev. Pri odvajanju vode po opravljenem tlačnem preizkusu
se zagotovijo vsi pogoji varstva okolja. Postopek čiščenja odo‑
brita inšpektorata, pristojna za zdravje ter okolje in prostor.
40. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje
monitoringa za področja, ki jih določa okoljsko poročilo. Pri
določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja ter ta uredba. V
delih, v katerih je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi
drugim obstoječim državnim ali lokalnim spremljanjem stanja
kakovosti okolja in uskladiti z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja
posamezne sestavine okolja (tla, vode, zrak, hrup) se zagotovi
vsaj toliko točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija
o njenem stanju. Točke monitoringa se zavarujejo tako, da se
omogoči neprekinjeno pridobivanje podatkov.
(2) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno
upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V
delih, kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita
drugim obstoječim ali predvidenim državnim in lokalnim spre‑
mljanjem stanj kakovosti okolja ter uskladita z njimi. Pri fizičnih
meritvah stanja posamezne sestavine okolja (tla, vode, zrak,
hrup) se zagotovi vsaj toliko točk nadzora, da se pridobi ute‑
meljena informacija o njenem stanju. Točke spremljanja stanja
se zavarujejo tako, da se omogoči neprekinjeno pridobivanje
podatkov.
(3) Obseg del v okviru monitoringa vplivov na okolje:
– med gradnjo se opravlja naravovarstveni nadzor nad
izvajanjem omilitvenih ukrepov, ki so opredeljeni v okoljskem
poročilu. Po izvedbi posega na območjih Nature 2000 se pre‑
veri stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov glede na
izhodiščno stanje,
– med gradnjo in obratovanjem se izvedejo prve meritve
hrupa v skladu s predpisi, ki določajo prve meritve in obrato‑
valni monitoring hrupa.
(4) Podatki monitoringa so javni, investitor pa poskrbi za
njihovo dostopnost.
41. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Za potrebe gradbišča se kar največ uporabljajo že ob‑
stoječe poti. Če je treba med gradnjo urediti dodatne začasne
dostopne poti do gradbišča, se upošteva trenutna raba zemlji‑
šča, na katerem bo gradbišče, in sosednjih zemljišč.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se izdela načrt dostopnih oziroma pre‑
voznih poti. Trase dostopnih oziroma prevoznih poti se izberejo
tako, da čim manj prizadenejo bivalno in naravno okolje ter
obstoječe ureditve. Dostopne oziroma prevozne poti ne smejo
prečkati območij kulturne dediščine.
(3) Odlagališča odvečnega gradbenega materiala, grad‑
biščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu
gradbišča se lahko postavijo samo na območju državnega
prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih ob‑
močjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine.
(4) Investitor oziroma izvajalec pred gradnjo skupaj z
upravljavci evidentirata stanje obstoječe infrastrukture. Po po‑
segih v prometne površine se izvede sanacija tako, da se
prepreči kakršno koli zmanjšanje nosilnosti vozišča. Prometna
površina se sanira v enaki obliki in kakovosti, kakršni sta bili
pred gradbenim posegom. Obnovijo oziroma sanirajo se tudi
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infrastrukturni objekti in naprave ter drugi objekti, ki so bili med
gradnjo morebiti poškodovani.
(5) Investitor in izvajalci morajo med gradnjo in po njej
upoštevati tudi naslednje pogoje:
– zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni var‑
nost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– zagotovitev nemotene komunalne in energetske oskr‑
be objektov s pomočjo obstoječih infrastrukturnih objektov in
naprav,
– zagotovitev ustreznega poteka motornega prometa in
pešprometa,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi se morebiti uporabljale
za obvoz ali prevoz med gradnjo, po končani gradnji pa popra‑
vilo nastalih poškodb na vseh površinah,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in
drugih objektov, po gradnji pa popravilo morebitnih poškodb,
– zagotovitev vseh potrebnih varnostnih ukrepov in orga‑
nizacija na gradbišču, da se prepreči čezmerno onesnaževanje
okolja, ob nezgodi pa poskrbi za takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev.
42. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg nalog in obveznosti, določenih v 39., 40. in 41. členu
te uredbe, so obveznosti investitorjev in izvajalcev tudi:
– med gradnjo in med obratovanjem se zagotovi nemo‑
tena prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska
oskrba obstoječih objektov,
– pred gradnjo se evidentira stanje obstoječe infrastruk‑
ture skupaj z upravljavci,
– v skladu s predpisi se čim prej odpravijo morebitne ne‑
gativne posledice, ki nastanejo zaradi gradnje in obratovanja
plinovoda,
– morebitne poškodbe okoliških objektov, vodov in naprav,
nastale med gradnjo, popravi investitor,
– ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev grad‑
benega dovoljenja se pridobita natančen podatek o površini
izgubljenih oziroma uničenih kmetijskih in gozdnih zemljišč ter
podatek o površini kmetijskih zemljišč, na katerih se zaradi po‑
segov spremeni njihova raba. Investitor zagotovi nadomestna
kmetijska zemljišča ali denarna nadomestila lastnikom odvzetih
kmetijskih zemljišč,
– za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja,
onesnaževanja ali čezmernega obremenjevanja voda in neza‑
konitega poseganja vanje, je do odškodnine upravičena ribiška
organizacija, ki upravlja ribolovno vodo.
43. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA
44. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri izvedbi državnega prostorskega načrta so dopu‑
stna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih re‑
šitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih
in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z
oblikovalskega, tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtova‑
nega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih
razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma
na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi
koristmi. Z odstopanji morajo soglašati organi in organizacije,
na delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
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(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo
tudi druga križanja gospodarske infrastrukture s prostorskimi
ureditvami, načrtovanimi z državnim prostorskim načrtom, ki
niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja go‑
spodarske infrastrukture s prostorskimi ureditvami mora inve‑
stitor gospodarske infrastrukture predhodno pridobiti soglasje
investitorja prostorske ureditve, če ta še ni zgrajena, oziroma
po končani gradnji soglasje njenega upravljavca.

Uradni list Republike Slovenije
47. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-32/2010
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
EVA 2010-2511-0108
Vlada Republike Slovenije

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Borut Pahor l.r.
Predsednik

45. člen
(izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)
Do izvedbe ureditev iz 2. člena te uredbe so na območju
državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustni
izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih
kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja ter redna investicij‑
sko‑vzdrževalna dela na prometni, okoljski, energetski in elek‑
tronski komunikacijski infrastrukturi ter vse druge dejavnosti, ki
jih je mogoče izvajati skladno z merili in pogoji iz te uredbe, če
z njimi soglaša investitor plinovodnega omrežja.
46. člen
(spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena
te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji ob‑
činski prostorski akti:
a) v Občini Črnomelj: Odlok o spremembah in dopolni‑
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana
Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – do‑
polnjenega 2009 (Uradni list RS, št. 46/09);
b) v Občini Metlika:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se‑
stavin dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1993, in družbenega
plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega v letu 1993 (Uradni list RS, št. 50/98), ki se
nanaša na promet in zveze, energetiko, komunalno gospo‑
darstvo, strategijo urejanja prostora in organizacijo dejavnosti
v prostoru, rabo in preobrazbo prostora, varstvo naravne in
kulturne dediščine,
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
planskih celot M‑1, M‑2, M‑3 in M‑4 v Občini Metlika (Uradni list
RS, št. 63/98, 32/08 – obvezna razlaga in 104/08),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ure‑
janja mesta Metlika M‑5 (Uradni list RS, št. 21/97, 32/08 – ob‑
vezna razlaga in 42/08 – popr.),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
Bočka, Metlika (Uradni list RS, št. 48/09),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta
za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka (Uradni list RS,
št. 41/04),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Mestni log v Metliki (Uradni list RS, št. 9/09),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
poslovno cono »Pri Pildu« (Uradni list RS, št. 12/09);
c) v Mestni občini Novo mesto: Odlok o Občinskem pro‑
storskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 101/09);
d) v Občini Semič:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se‑
stavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Se‑
mič – dopolnitev 2008 (Uradni list RS, št. 84/09),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje
Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04 in 84/09).

4220.

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o Krajinskem parku Strunjan

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena
v zvezi z drugim odstavkom 163. člena in drugim odstav‑
kom 166. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru‑1 in 8/10
– ZSKZ‑B) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o Krajinskem parku Strunjan
1. člen
V Uredbi o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS,
št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06 in 71/08) se 5. člen spremeni
tako, da se glasi:
»5. člen
(razvojne usmeritve)
(1) Razvojne usmeritve, ki v parku prispevajo k trajno‑
stnemu razvoju, se nanašajo na ukrepe v zvezi s projekti,
investicijami in izvajanjem dejavnosti, ki so v skladu s cilji parka
in temeljijo na primerjalnih prednostih parka ter omogočajo
gospodarski, družbeni in kulturni razvoj lokalnih skupnostih na
območju parka in prebivalcev ter krepijo gospodarsko konku‑
renčnost območja.
(2) V parku se v skladu s cilji parka spodbuja trajnostni
razvoj, omogočajo se nove razvojne možnosti prebivalcev ter
spodbujajo aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju narave, celo‑
stnemu ohranjanju kulturne dediščine, vzdrževanju in ohranja‑
nju za park značilne krajine ter izboljševanju stanja okolja.
(3) Trajnostni razvoj iz prvega in drugega odstavka tega
člena se uresničuje:
– s spodbujanjem oblik dejavnosti, ki prispevajo k ohranja‑
nju biotske raznovrstnosti, varstvu naravnih vrednot in krajine;
– s spodbujanjem ohranjanja kmetijske dejavnosti, ki ima
odločilno vlogo pri ohranjanju za park značilne krajine ter izdel‑
kov, ki so tradicionalno prisotni na tem območju;
– s spodbujanjem okolju prijaznega turizma in rekreacije;
– s spodbujanjem in povezovanjem razvoja kmetijskih, tu‑
rističnih, rekreacijskih in drugih dejavnosti, ki s trajnostno rabo
naravnih dobrin, uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri
gospodarjenju z naravnimi viri ter skladno z varstvom kulturne
dediščine omogočajo nove razvojne možnosti prebivalcem;
– z varstvom kulturne dediščine;
– z izvajanjem solinarske dejavnosti na tradicionalen na‑
čin in z njo povezane rabe produktov (slanica in fango);
– z uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri go‑
spodarjenju z naravnimi viri, tako da se ohranja njihova eko‑
sistemska vrednost in obnovljivost ter da se ohranjajo habitati
rastlinskih in živalskih vrst, habitatni tipi in naravne vrednote;
– z ohranjanjem in izboljševanjem obstoječega krajinske‑
ga in poselitvenega vzorca;
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– z urejanjem prostora ter obnovo naselij in objektov, tako
da se ohranjata kakovost in značilnost krajine;
– z usmerjanjem obiska in ogledovanja parka;
– z ustanavljanjem skupin proizvajalcev, s posebnim skle‑
pom Sveta zavoda na predlog direktorja, z namenom trženja
kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti.«.

MINISTRSTVA

2. člen
V 7. členu se na začetku prvega odstavka doda oznaka
»(1)«, za prvim odstavkom pa se doda novi drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Zaradi ohranitve krajine v skladu z odlokoma občin
Izola in Piran o razglasitvi Krajinskega parka Strunjan (Uradne
objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in
Sežana, št. 3/90 in 6/90 – popr. ter 5/90, 26/90 in 16/92) v parku
tudi ni dovoljeno:
1. izvajati posegov v prostor in dejavnosti, ki bi lahko
spremenile za park značilne poselitvene in krajinske vzorce ter
krajinske elemente in so v nasprotju s pravnimi režimi varstva
kulturne dediščine;
2. graditi ali obnavljati objektov, ki niso skladni z arhitek‑
turno tipologijo v parku in bi lahko spremenili identiteto krajine
Strunjanskega polotoka, vključujoč tipične vedute, gabaritne
linije z obstoječimi prostorskimi dominantami, in so v nasprotju
s pravnimi režimi varstva kulturne dediščine.«.
3. člen
V drugem odstavku 19.a člena se za besedo »parka«
dodata vejica in besedilo »vključno z upravljanjem priveznih
mest v lasti države v parku«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-34/2010
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
EVA 2010-2511-0090
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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o podrobnejšemu načinu določanja meje obale

Na podlagi šestega odstavka 11. člena v zvezi s petim
odstavkom 28. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
2/04 ZV‑1, 110/02 – ZGO‑1, 2/04 – ZzdrI‑A, 41/04 – ZVO‑1 in
57/08) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o podrobnejšemu
načinu določanja meje obale
1. člen
V Pravilniku o podrobnejšemu načinu določanja meje
obale (Uradni list RS, št. 106/04) se v 6. členu črta besedilo
»Ministrstva za okolje, prostor in energijo«.
2. člen
V 12. členu se za besedilom »Agenciji Republike Slove‑
nije za okolje« črta vejica in besedilo »Ministrstva za okolje,
prostor in energijo«.
3. člen
Priloge 1, 2 in 3 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2 in
3, ki so kot priloga 1, 2 in 3 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-83/2010
Ljubljana, dne 28. septembra 2010
EVA 2010-2511-0074

Vlada Republike Slovenije

dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloge
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PRILOGA

»PRILOGA 1

Priobalne parcele z določitvijo zunanje meje parcele na podlagi črte
najvišje plime, izražene z lomnimi točkami v državnem koordinatnem
sistemu
Lomna točka
Y
X
399194,23
50358,53
399195,06
50355,66
399199,47
50353,96

Katastrska občina

Parcelna številka

2593 OLTRA

28/2

2593 OLTRA

29

399199,47
399201,63
399201,89
399202,91

50353,96
50354,10
50350,01
50343,98

2593 OLTRA

28/2

399202,91
399204,01
399209,66
399222,92
399266,41
399290,33
399307,14
399328,40
399337,04
399359,87
399367,45
399381,30
399413,19
399435,88
399444,37
399454,00
399459,06
399467,59
399474,65

50343,98
50337,51
50325,77
50310,29
50273,16
50251,75
50239,04
50218,30
50211,11
50195,42
50189,38
50181,59
50168,26
50158,71
50155,58
50150,11
50149,48
50143,26
50138,18

2593 OLTRA

1328/3

399551,92
399552,58

50056,60
50061,28

2593 OLTRA

1328/4

399551,92
399552,58

50056,60
50061,28

2593 OLTRA

86/2

399552,58
399553,65
399553,44

50061,28
50068,95
50069,09

2593 OLTRA

86/5

399553,44
399559,84
399560,57

50069,09
50073,42
50073,68

Uradni list Republike Slovenije

Katastrska občina

Parcelna številka

2593 OLTRA

1328/4

2593 OLTRA

1328/1
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Lomna točka
Y
X
399560,57
50073,68
399572,48
50077,98
399592,70
50076,08
399598,68
50072,68
399598,68
50072,68
399600,78
50071,49
399605,87
50067,58
399615,10
50059,25
399622,15
50052,28
399630,33
50043,85
399635,55
50037,65
399645,59
50024,80
399648,07
50021,42
399655,64
50008,71
399659,74
50000,76
399665,34
49988,54
399667,59
49989,13
399668,58
49986,07
399685,39
49960,00
399698,51
49941,38
399715,08
49918,28
399740,87
49893,49
399747,74
49884,88
399776,23
49855,83
399789,96
49841,51
399800,94
49828,45
399809,48
49815,19
399817,14
49805,10
399845,42
49776,04
399875,82
49750,61
399893,84
49736,51
399910,86
49726,12
399913,78
49722,58
399934,55
49710,83
399955,21
49702,71
399992,90
49688,27
400027,19
49674,04
400049,57
49666,43
400071,50
49657,99
400096,52
49650,38
400122,74
49643,18
400152,96
49637,21
400170,77
49631,00
400190,12
49627,57
400229,68
49621,67
400260,16
49613,08
400294,11
49602,80
400299,84
49601,57

Stran

11311

Stran

11312 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Katastrska občina

Parcelna številka

2593 OLTRA

1328/1

2593 OLTRA

1328/2

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
400305,25
49600,10
400315,95
49595,58
400342,97
49586,29
400362,34
49578,26
400376,39
49573,28
400392,53
49563,52
400396,12
49559,48
400396,87
49560,51
400393,79
49548,09
400393,10
49545,90
400411,95
49540,28
400415,51
49539,25
400431,63
49535,14
400433,84
49536,65
400444,55
49545,00
400445,40
49545,66
400445,40
400450,16
400449,32
400450,72
400458,95
400468,02
400489,25
400512,95
400536,78
400553,20
400566,21
400570,49
400585,31
400585,35
400585,51
400597,37
400595,66
400585,94
400597,63
400598,83
400589,84
400598,71
400600,42
400612,93
400616,14
400616,87
400624,60
400634,37
400648,03
400672,30

49545,66
49548,83
49548,91
49558,84
49559,35
49558,93
49552,37
49540,88
49532,40
49523,41
49516,78
49516,00
49513,11
49512,24
49508,38
49499,59
49495,57
49474,62
49469,20
49471,71
49475,78
49494,38
49498,07
49497,35
49499,52
49499,92
49496,42
49494,21
49489,47
49479,12

Uradni list Republike Slovenije

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

Lomna točka
Y
X
400709,90
49461,14
400724,92
49452,81
400752,78
49436,87
400767,72
49427,29
400786,60
49413,27
400807,60
49395,79
400833,88
49368,46
400847,54
49353,75
400854,81
49337,97
400856,63
49335,75
400858,31
49336,51
400873,42
49308,92
400870,83
49307,38
400870,14
49295,57
400870,79
49288,10
400871,44
49284,42

Katastrska občina

Parcelna številka

2593 OLTRA

1328/2

2593 OLTRA

1045/3

401419,56
401419,11
401419,68
401420,39

48918,04
48917,80
48916,45
48916,84

2594 ANKARAN

920

402172,53
402175,63
402233,83
402283,77
402286,66
402287,10
402291,77
402293,50
402293,15
402293,54
402291,42
402296,44
402301,23
402301,81
402302,81
402287,74
402277,52
402266,31
402254,06
402247,65
402234,02
402220,08
402197,49
402187,94
402174,67
402169,54

48196,67
48192,58
48246,42
48277,03
48277,52
48277,31
48268,42
48263,85
48262,70
48261,78
48260,88
48249,57
48241,62
48239,81
48238,28
48222,79
48207,45
48193,85
48180,70
48174,44
48162,43
48150,76
48134,60
48130,94
48130,28
48131,02

Stran

11313

Stran

11314 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
402150,49
48136,22
402132,84
48144,08
402131,34
48151,58
402113,89
48161,21

Katastrska občina

Parcelna številka

2594 ANKARAN

920

2626 IZOLA

2337

394562,45
394566,83
394567,99
394579,92
394581,57

44007,35
44003,88
44005,41
43996,62
43995,18

2626 IZOLA

2334

394581,57
394587,25
394591,34
394593,76
394595,15
394584,99

43995,18
43990,22
43991,92
43989,93
43976,38
43973,53

2626 IZOLA

2335

394584,99
394541,63

43973,53
43961,38

2626 IZOLA

2334

394541,63
394540,87
394539,91

43961,38
43961,16
43961,03

2626 IZOLA

2335

394539,91
394536,95
394537,00

43961,03
43960,61
43960,44

2631 PORTOROŽ

2140/7

391228,13
391231,80

43719,83
43722,50

2631 PORTOROŽ

2140/2

2631 PORTOROŽ

2141/3

391231,80
391236,05
391236,05
391237,04
391239,29
391239,55

43722,50
43725,58
43725,58
43726,47
43721,56
43720,07

2631 PORTOROŽ

2140/3

391239,55
391240,95
391243,96
391256,74
391265,20
391272,85
391274,70

43720,07
43712,15
43707,08
43689,65
43678,23
43664,97
43663,03

Uradni list Republike Slovenije

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

Lomna točka
Y
X
391274,70
43663,03
391276,70
43660,93
391279,47
43658,03

Katastrska občina

Parcelna številka

2631 PORTOROŽ

2141/3

2631 PORTOROŽ

2143/1

391279,47
391282,88
391293,66
391297,25
391301,36
391297,84

43658,03
43654,45
43639,92
43633,17
43627,22
43610,06

2631 PORTOROŽ

2141/3

391297,84
391297,18

43610,06
43606,84

2631 PORTOROŽ

2140/3

2605 KOPER

1569/114

391297,18
391295,20
391294,74
402889,84
402897,40
402932,34
402969,47
403009,13
403044,04
403073,74
403099,94
403102,46

43606,84
43597,21
43595,54
46027,57
46022,59
45998,03
45971,98
45944,22
45919,76
45898,92
45880,68
45879,90

2605 KOPER

1569/107

403102,46
403114,53
403130,83

45879,90
45876,15
45874,88

2604 BERTOKI

6062/10

403130,83
403130,84
403137,05
403141,12
403144,82
403158,70
403175,91

45874,88
45874,88
45844,12
45823,16
45804,22
45733,10
45652,09

2605 KOPER

1569/37

2604 BERTOKI

6062/10

403175,91
403181,39
403181,52
403181,52
403216,35
403240,51
403278,46

45652,09
45630,83
45630,39
45630,39
45510,20
45426,82
45298,33

Stran

11315

Stran

11316 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
403278,46
45298,33
403278,12
45274,18

Katastrska občina

Parcelna številka

2604 BERTOKI

5974/4

2604 BERTOKI

666

403278,12
403266,18
403277,81
403277,81

45274,18
45269,58
45253,08
45253,07

2604 BERTOKI

5577/3

403277,81
403277,02

45253,07
45246,15

2604 BERTOKI

5577/4

403277,02
403256,38
403228,39

45246,15
45232,80
45214,69

2604 BERTOKI

5577/3

403228,39
403210,45

45214,69
45203,08

2604 BERTOKI

668/1

2604 BERTOKI

668/3

403210,45
403210,23
403194,37
403194,37
403147,00
403112,71

45203,08
45202,94
45192,68
45192,68
45162,01
45139,32

2604 BERTOKI

668/1

2604 BERTOKI

668/3

403112,71
403080,74
403058,54
403058,54
403058,33
403058,31

45139,32
45118,17
45105,71
45105,71
45105,59
45105,58

2605 KOPER

1569/39

403058,31
403058,14

45105,58
45105,50

2604 BERTOKI

6325/1

403058,14
403008,28
402956,96

45105,50
45081,29
45061,04

2605 KOPER

1569/39

402956,96
402884,65
402859,85

45061,04
45032,50
45025,16

2604 BERTOKI

6325/1

402859,85
402841,45
402816,35

45025,16
45019,72
45011,08

Uradni list Republike Slovenije

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

Lomna točka
Y
X
402816,35
45011,08
402799,72
45005,35
402799,72
45005,35
402799,71
45005,35
402743,51
44986,01

Katastrska občina

Parcelna številka

2605 KOPER

1569/39

2605 KOPER

1570/74

2604 BERTOKI

6325/1

402743,51
402740,46

44986,01
44984,96

2605 KOPER

1570/74

402740,46
402740,35
402715,43

44984,96
44984,92
44974,83

2604 BERTOKI

6325/3

402715,43
402711,08

44974,83
44973,07

2604 BERTOKI

6325/2

402711,08
402646,87
402547,00
402469,51
402362,12
402361,71

44973,07
44947,07
44910,21
44881,53
44840,79
44840,63

2604 BERTOKI

3886/7

2604 BERTOKI

3886/7

402361,71
402301,63
402250,28
402184,05
402121,49
402088,72

44840,63
44817,06
44796,41
44771,29
44747,67
44738,74

2605 KOPER

1570/76

402088,72
402087,99

44738,74
44738,54

2605 KOPER

1570/74

2604 BERTOKI

3883/6

402087,99
402087,98
402087,98
402087,39
402066,73

44738,54
44738,54
44738,54
44738,38
44738,61

2605 KOPER

1570/74

402066,73
402066,71
402060,20

44738,61
44738,61
44735,44

2604 BERTOKI

3883/6

402060,20
402046,83
402038,12
402036,32
402024,23

44735,44
44728,91
44755,34
44774,89
44806,70

Stran

11317

Stran

11318 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
402015,94
44820,41

Katastrska občina

Parcelna številka

2604 BERTOKI

3883/6

2605 KOPER

1570/75

402015,94
402015,34
402012,36

44820,41
44821,39
44825,35

2604 BERTOKI

3883/6

2604 BERTOKI

3883/7

402012,36
401990,33
401990,33
401985,82
401956,61
401931,27
401927,77
401926,71

44825,35
44854,61
44854,61
44860,61
44901,19
44936,82
44941,76
44943,26

2605 KOPER

1570/75

401926,71
401917,08
401917,05

44943,26
44978,79
44978,82

2604 BERTOKI

5582/8

401917,05
401915,42
401913,05

44978,82
44980,33
44981,47

2604 BERTOKI

5582/7

2605 KOPER

1570/82

401913,05
401912,61
401910,71
401909,51
401903,10
401903,10
401898,28
401916,46
401911,84

44981,47
44981,68
44983,32
44987,94
45000,12
45000,12
45009,27
45014,55
45025,60

2605 KOPER

1570/83

2605 KOPER

1570/83

401911,84
401910,71
401911,91
401933,44
401949,84
401950,12
401966,05
401966,51
401982,63
401983,09
401999,60
402000,06
402016,23
402016,69
402033,34

45025,60
45028,29
45028,80
45037,81
45044,72
45044,84
45051,54
45051,74
45058,45
45058,65
45065,57
45065,77
45072,60
45072,80
45079,77

Uradni list Republike Slovenije

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

Lomna točka
Y
X
402033,80
45079,97
402050,63
45086,97
402051,09
45087,17
402052,25
45087,66

Katastrska občina

Parcelna številka

2605 KOPER

1570/83

2605 KOPER

1570/82

402052,25
402068,01
402068,47
402084,88
402119,33
402135,16
402135,62
402151,69
402152,19
402152,98

45087,66
45094,30
45094,50
45101,37
45115,92
45122,56
45122,76
45129,50
45129,73
45130,09

2605 KOPER

1570/83

402152,98
402193,82

45130,09
45148,92

2605 KOPER

1570/82

402193,82
402194,21
402194,75
402201,70
402202,23
402207,47

45148,92
45149,09
45149,35
45152,63
45152,91
45155,87

2605 KOPER

1570/83

402207,47
402217,68

45155,87
45161,65

2605 KOPER

1570/82

2605 KOPER

1570/82

402217,68
402220,87
402221,38
402226,83

45161,65
45163,45
45163,76
45167,33

2605 KOPER

1570/83

402226,83
402236,19

45167,33
45173,45

2605 KOPER

1570/82

402236,19
402239,05
402239,50
402243,09

45173,45
45175,33
45175,64
45178,27

2605 KOPER

1570/83

402243,09
402256,37

45178,27
45187,99

2605 KOPER

1570/82

402256,37
402257,09
402257,48

45187,99
45188,51
45188,82

Stran

11319

Stran

11320 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
402258,15
45189,39

Katastrska občina

Parcelna številka

2605 KOPER

1570/82

2605 KOPER

1570/83

402258,15
402266,37

45189,39
45196,32

2605 KOPER

1570/82

402266,37
402274,72
402275,09
402276,33

45196,32
45203,37
45203,70
45204,99

2605 KOPER

1570/83

402276,33
402286,22
402303,93
402316,55
402326,23
402331,84
402333,79
402341,86
402347,97
402360,35

45204,99
45215,28
45235,15
45250,11
45262,09
45269,50
45272,13
45283,44
45292,07
45309,28

2605 KOPER

1570/82

2605 KOPER

1569/35

402360,35
402362,56
402366,80
402366,80
402380,73
402392,52
402399,52
402408,93
402419,93
402437,44
402451,11
402466,37
402479,73
402568,87

45309,28
45312,35
45318,26
45318,26
45337,68
45354,57
45364,72
45378,27
45393,86
45418,23
45438,02
45459,89
45478,81
45589,10

2605 KOPER

1569/113

402568,87
402574,39
402615,69
402615,92
402649,80
402683,44
402716,28
402716,57
402746,33
402746,61
402775,74
402792,73

45589,10
45595,93
45652,36
45652,67
45697,90
45745,34
45788,37
45788,78
45834,91
45835,32
45876,73
45914,14

Uradni list Republike Slovenije

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

Lomna točka
Y
X
402783,53
45938,88

Katastrska občina

Parcelna številka

2605 KOPER

1569/113

2605 KOPER

1569/49

402783,53
402838,68
402840,09

45938,88
46017,37
46019,37

2605 KOPER

1569/48

2605 KOPER

1569/113

402840,09
402856,76
402856,76
402859,78
402889,84

46019,37
46043,10
46043,10
46047,40
46027,57

2604 BERTOKI

3886/10

2604 BERTOKI

3886/8

402740,62
402742,33
402710,10
402684,76
402672,62
402659,79
402633,09
402604,83
402597,67
402591,82
402586,47
402566,80
402482,40
402429,68
402390,02
402339,14
402309,59
402262,14
402234,51
402199,20
402190,13
402190,13
402168,07

44961,65
44959,38
44947,11
44935,44
44927,34
44911,81
44891,32
44868,27
44868,97
44858,53
44853,36
44842,61
44785,65
44764,91
44746,03
44713,24
44695,31
44661,64
44663,83
44656,13
44655,39
44655,39
44653,59

2604 BERTOKI

3882/1

402168,07
402166,54
402158,89
402158,89
402129,62

44653,59
44653,46
44653,12
44653,12
44651,84

2604 BERTOKI

3884/5

402129,62
402165,12

44651,84
44665,17

2604 BERTOKI

3883/1

402165,12
402176,11

44665,17
44670,82

Stran

11321

Stran

11322 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
402176,11
44670,82
402185,51
44675,65

Katastrska občina

Parcelna številka

2604 BERTOKI

3886/8

2604 BERTOKI

3886/10

402185,51
402236,06

44675,65
44701,63

2604 BERTOKI

3886/7

402236,06
402236,18
402248,93

44701,63
44701,69
44710,35

2604 BERTOKI

3886/11

402248,93
402259,76
402255,25

44710,35
44717,70
44733,59

2604 BERTOKI

3886/7

402255,25
402255,22
402285,41
402315,22
402369,70

44733,59
44733,69
44760,64
44783,63
44820,08

2604 BERTOKI

6325/2

402369,70
402474,98
402554,71
402651,31

44820,08
44862,12
44888,48
44927,93

2604 BERTOKI

3886/10

402651,31
402651,91
402726,95

44927,93
44928,17
44956,51

2604 BERTOKI

6325/3

402726,95
402740,61
402740,62

44956,51
44961,66
44961,65

Uradni list Republike Slovenije

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

PRILOGA 2

Neodmerjena priobalna zemljišča grajenega javnega dobra z določitvijo
zunanje meje na podlagi črte najvišje plime, izražene z lomnimi točkami
v državnem koordinatnem sistemu
Katastrska občina
2592 JERNEJ

Parcelna številka

Lomna točka
Y
X
400745,33
50809,15
400744,65
50792,40
400742,87
50787,21
400745,48
50759,21
400744,40
50755,94
400746,40
50750,11
400746,59
50737,46

2592 JERNEJ

400716,98
400699,82
400687,81
400676,81
400669,61
400666,05
400668,54

50542,96
50539,10
50535,59
50531,99
50530,85
50528,77
50517,85

2592 JERNEJ

400624,97
400606,60
400592,96
400575,73

50461,18
50451,42
50447,61
50439,36

2592 JERNEJ

400541,34
400539,62
400532,75

50431,45
50444,83
50457,42

2592 JERNEJ

400525,76
400525,53
400527,24
400499,04
400493,89
400492,31
400496,63
400496,34

50509,94
50511,79
50527,59
50536,23
50525,22
50517,70
50507,23
50497,46

2592 JERNEJ

400078,46
400091,91
400097,22
400096,38

50565,68
50606,78
50611,04
50611,48

2592 JERNEJ

400092,04
400091,95
400074,78
400060,01

50613,84
50613,81
50622,88
50630,63

Stran

11323

Stran

11324 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Katastrska občina
2593 OLTRA

Parcelna številka

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
401447,92
48830,92
401447,17
48820,26
401448,41
48816,57
401445,74
48812,36
401444,46
48807,55
401444,53
48802,57
401445,92
48797,78
401446,85
48795,94
401447,54
48794,61
401461,62
48769,03

2593 OLTRA

401462,68
401477,50
401479,67
401490,80

48767,22
48738,95
48734,95
48714,34

2593 OLTRA

401504,24
401508,01
401518,47
401534,40
401545,80
401558,60
401576,14
401583,23
401585,84
401592,74
401596,59

48689,34
48681,86
48670,16
48652,45
48639,63
48625,27
48605,61
48597,57
48595,11
48587,40
48585,23

2593 OLTRA

401611,64
401626,09
401663,53
401694,84
401720,90
401721,40
401722,57

48600,42
48594,53
48579,12
48566,11
48555,46
48555,34
48559,41

2605 KOPER

400655,60
400677,90
400699,84

45741,38
45748,17
45754,82

2606 SEMEDELA

399944,09
399890,38
399889,41
399888,34
399867,77
399867,40
399867,04
399834,05

45349,72
45398,54
45399,32
45399,97
45410,90
45411,10
45411,32
45432,59

Uradni list Republike Slovenije

Katastrska občina
2606 SEMEDELA

Parcelna številka

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

Lomna točka
Y
X
399833,99
45432,63
399833,92
45432,67
399810,58
45447,22
399810,54
45447,25
399810,50
45447,27
399790,31
45459,59
399790,15
45459,69
399789,99
45459,80
399781,89
45465,19
399780,16
45462,59

2606 SEMEDELA

399533,87
399518,71
399503,94
399486,80
399447,86
399416,83
399394,31
399371,57
399356,87
399338,58
399317,49
399281,44

45532,52
45539,72
45544,42
45549,69
45558,76
45566,53
45570,98
45574,76
45575,68
45577,07
45578,73
45578,60

2606 SEMEDELA

399244,90
399228,44
399206,54
399188,77
399168,44
399147,38
399104,53
399072,14
399043,10
399015,78
398994,61
398977,14
398949,67
398938,46
398925,39
398904,52
398871,88
398850,19
398850,10
398845,77
398845,70
398823,25
398808,59
398772,25

45589,19
45594,05
45600,57
45605,66
45613,25
45620,95
45633,22
45644,00
45651,53
45661,32
45668,40
45672,69
45679,41
45680,83
45679,37
45680,55
45677,20
45676,67
45674,18
45673,94
45676,49
45676,07
45675,11
45677,18

Stran

11325

Stran

11326 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Katastrska občina
2606 SEMEDELA

Parcelna številka

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
398740,74
45679,63
398702,65
45682,43
398666,17
45684,17
398628,87
45685,19
398588,06
45684,92
398552,57
45683,26
398513,75
45684,04
398481,50
45683,33
398443,48
45681,74
398398,82
45681,54
398354,45
45682,41

2715 CETORE

398354,45
398347,72
398346,97
398325,28
398294,31
398281,66
398280,49
398268,99
398262,86
398225,99
398204,90
398173,61
398143,35
398127,25
398092,65
398051,13
398011,05
397974,15
397942,24
397910,70
397874,78
397826,98
397789,50

45682,41
45682,54
45682,55
45684,96
45692,93
45696,24
45695,87
45699,76
45700,47
45711,89
45713,13
45713,58
45708,16
45702,13
45688,79
45674,26
45658,29
45644,18
45631,74
45621,21
45605,57
45586,16
45570,33

2715 CETORE

397755,42
397721,23
397664,36
397621,77
397580,00
397554,24
397504,59
397457,92
397405,25
397364,68
397337,41
397290,18

45557,91
45542,69
45525,01
45513,33
45501,93
45495,71
45486,92
45480,07
45472,20
45467,17
45463,32
45444,45

Uradni list Republike Slovenije

Katastrska občina
2715 CETORE

Parcelna številka

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

Lomna točka
Y
X
397256,26
45432,77
397218,26
45418,29
397191,04
45406,15
397167,39
45396,53
397142,32
45383,03
397121,08
45367,70
397100,02
45347,55
397084,34
45327,35
397067,92
45299,37
397058,22
45281,04
397043,89
45255,31
397026,63
45226,74
397010,26
45198,83
396996,15
45174,10
396980,10
45147,60
396962,03
45121,07
396943,59
45095,89
396916,90
45062,96
396897,10
45042,77
396875,18
45022,42
396857,53
45008,45
396837,88
44993,82
396822,77
44983,68
396822,75
44983,42

2626 IZOLA

396822,75
396822,57

44983,42
44981,46

2626 IZOLA

395553,40
395553,28
395545,76
395543,30
395541,35
395539,26
395536,85
395534,44
395531,87
395529,35
395526,68
395524,63
395523,19
395521,40
395520,37
395519,20
395518,06
395516,86
395515,71

44372,49
44372,56
44375,76
44376,58
44377,13
44377,23
44377,51
44377,46
44377,24
44376,93
44376,02
44374,56
44373,15
44370,85
44369,01
44367,17
44365,39
44363,63
44361,86

Stran

11327

Stran

11328 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Katastrska občina
2626 IZOLA

2626 IZOLA

Parcelna številka

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
395514,56
44360,05
395513,52
44358,03
395512,53
44355,99
395511,22
44353,73
395509,73
44351,59
395508,16
44349,56
395506,57
44347,62
395504,69
44345,84
395503,05
44343,94
395501,37
44342,00
395499,80
44340,10
395498,42
44338,10
395497,00
44336,06
395496,00
44334,46
395495,84
44334,21
395495,53
44333,54
394922,74
394914,17
394914,43
394913,59
394912,76
394905,21
394905,31
394882,96
394879,15
394858,08
394854,29
394854,08
394852,46
394850,43
394847,89
394846,09
394843,81
394841,35
394839,20
394836,97
394835,97
394835,17
394834,60
394833,93
394833,41
394832,93
394832,86
394832,41
394830,95
394828,73
394826,25

44214,36
44214,58
44197,56
44192,61
44190,52
44188,77
44186,61
44183,90
44183,44
44180,88
44180,42
44182,06
44182,01
44182,41
44182,92
44183,52
44184,33
44185,24
44185,48
44186,46
44187,59
44189,82
44191,86
44194,26
44196,37
44198,77
44201,01
44201,29
44201,08
44200,82
44200,62

Uradni list Republike Slovenije

Katastrska občina
2626 IZOLA

2626 IZOLA

Parcelna številka

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

Lomna točka
Y
X
394825,96
44200,35
394825,83
44199,90
394825,86
44198,34
394825,92
44195,89
394825,96
44193,37
394826,27
44190,82
394826,73
44188,71
394827,20
44186,27
394827,46
44183,96
394828,93
44179,75
394828,92
44177,43
394828,49
394828,09
394821,96
394818,09
394814,19
394804,35
394795,59
394791,75
394790,07
394788,65
394787,59
394786,36
394784,78
394782,95
394783,27
394783,91
394780,29
394776,77
394773,96
394771,22
394768,31
394765,23
394761,68
394759,09
394755,68
394752,34
394748,66
394746,53
394743,50
394740,32
394739,61
394737,79
394737,09
394732,55
394726,72
394721,13

44174,60
44171,57
44172,55
44173,56
44174,14
44175,81
44176,79
44177,00
44176,92
44176,76
44176,56
44176,07
44175,22
44173,96
44172,98
44171,45
44169,92
44168,51
44167,57
44166,86
44166,34
44166,28
44166,56
44167,05
44168,01
44169,18
44170,58
44171,65
44173,37
44174,92
44175,19
44175,92
44176,19
44177,83
44179,65
44180,94

Stran

11329

Stran

11330 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Katastrska občina
2626 IZOLA

Parcelna številka

Uradni list Republike Slovenije

Lomna točka
Y
X
394715,76
44181,78
394710,33
44182,21
394705,18
44182,42
394699,64
44182,09
394691,99
44181,47
394688,11
44180,94
394685,73
44180,45
394682,49
44179,56
394680,45
44178,92
394676,10
44177,51
394671,44
44175,66
394668,57
44174,25
394665,57
44172,40
394662,59
44170,18
394659,92
44167,74
394658,22
44165,82
394657,15
44164,27
394655,86
44161,73
394654,74
44159,35
394653,73
44156,73
394653,16
44154,64
394652,90
44152,44
394652,74
44149,82

2626 IZOLA

394652,66
394652,80
394653,02
394652,86
394652,31
394651,29
394649,57
394648,63
394647,18
394645,98
394644,59
394642,96
394642,00

44146,28
44142,57
44137,28
44133,38
44130,16
44126,28
44121,10
44118,78
44115,61
44113,40
44111,18
44108,93
44107,61

2631 PORTOROŽ

389760,04
389750,51
389743,46
389732,56
389714,11
389710,43
389689,64
389689,94
389687,69
389687,48

43401,18
43396,93
43392,56
43382,32
43378,94
43382,52
43367,21
43366,26
43365,54
43365,73

Uradni list Republike Slovenije

Katastrska občina
2631 PORTOROŽ

Parcelna številka

Št.

77 / 4. 10. 2010 /

Lomna točka
Y
X
389684,09
43366,02
389678,06
43374,49
389668,96
43372,68
389665,81
43370,82
389662,26
43369,07
389657,74
43367,11
389652,94
43362,91
389650,40
43357,99
389645,45
43357,55
389642,57
43355,50
389641,73
43354,86
389649,03
43346,59
389654,92
43344,21
389665,14
43332,92
389651,80
43323,64
389649,35
43322,23
389642,89
43317,88
389633,46
43315,00

2630 PIRAN

388295,38
388294,79
388286,38
388285,99
388286,17
388285,19
388283,14
388259,08
388257,19
388232,54
388230,81
388226,52
388217,05
388211,24

43910,91
43911,27
43924,81
43924,66
43924,28
43924,11
43924,07
43922,75
43922,65
43921,45
43921,33
43909,94
43909,17
43908,62

2631 PORTOROŽ

390513,86
390513,47
390511,46
390508,73
390504,73
390495,94

41719,13
41716,26
41705,58
41693,66
41677,36
41656,81

Stran

11331

Stran

11332 /

Št.
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PRILOGA 3

Parcele, ki se v celoti pripišejo v k.o.
Morje
Katastrska občina
2605 KOPER

Parcelna številka
26

2606 SEMEDELA

4630

2626 IZOLA

1111

2630 PIRAN

1129

2630 PIRAN

298/2

2631 PORTOROŽ

5529/1

2605 KOPER

1569/34

2605 KOPER

1569/38

2605 KOPER

1569/40

2605 KOPER

1569/102

2605 KOPER

1569/103

2605 KOPER

1569/104

2605 KOPER

1569/105

2605 KOPER

1570/63

2605 KOPER

1570/64

2605 KOPER

1570/65

2605 KOPER

1570/73

2605 KOPER

1570/77

2604 BERTOKI

667
«

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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SODNI SVET
4222.

Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev
kandidatur na mesta predsednikov sodišč

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih
(ZS‑UPB‑4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol‑
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljublja‑
na, na 24. seji dne 21. 9. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom za vložitev kan‑
didatur na mesto:
– predsednika Okrajnega sodišča v Brežicah;
– predsednika Okrajnega sodišča v Črnomlju.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe‑
njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev iz prvega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih. Pre‑
dložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni
obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč.
Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, p.p. 675.
Predsednik
Sodnega sveta RS
Branko Masleša l.r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4223.

Odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnosti
pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin
Slovenije

Na podlagi 70. člena Kolektivne pogodbe za dejavnosti
pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni
list RS, št. 106/06) in 15. čena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) SSS‑Sindikat kemične, nekovinske
in gumarske industrije Slovenije

ODPOVEDUJE
Kolektivno pogodbo za dejavnosti pridobivanja
in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
(Uradni list RS, št. 106/06)
ter njene spremembe in dopolnitve s šestmesečnim za‑
konskim odpovednim rokom.
Skladno s tretjim odstavkom 70. člena Kolektivne pogodbe
za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slo‑
venije (Uradni list RS, št. 106/06) se normativni del kolektivne
pogodbe uporablja do sklenitve nove, vendar najdalj 6 mesecev.
Hkrati z odpovedjo veljavne Kolektivne pogodbe za de‑
javnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slove‑
nije (Uradni list RS, št. 106/06) vam posredujemo predlog za
sklenitev nove kolektivne pogodbe, s katero bomo pravice in
obveznosti delojemalcev in delodajalcev ter medsebojna raz‑
merja na novo celostno uredili.
Ljubljana, dne 29. septembra 2010
Predsednik
Sindikata KNG Slovenije
Tomaž Kumer l.r.

Stran

11333

Stran

11334 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
BENEDIKT
4224.

Sklep o pričetku priprave občinskega
prostorskega načrta (OPN) Občine Benedikt

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09) in 30. člena
Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je župan
Občine Benedikt dne 23. 9. 2010 sprejel

SKLEP
o pričetku priprave občinskega prostorskega
načrta (OPN) Občine Benedikt
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se prične postopek priprave Občinskega
prostorskega načrta Občine Benedikt (v nadaljevanju: OPN
Benedikt).
2. člen

upoštevanju funkcije poselitve, varstvenih režimov, okolja in
zdravja ljudi ter ocene potreb in možnosti širitve naselij za
posamezne dejavnosti na osnovi že izdelane analize prostih,
ekstenzivno izrabljenih, degradiranih in drugih površin v nase‑
ljih in njihovi bližini.
Kolikor bodo posamezna področja OPN na strateškem ali
izvedbenem nivoju zahtevala dodatno ali podrobnejše uteme‑
ljevanje, bo občina za to področje priskrbela dodatne strokovne
podlage.
Pri pripravi OPN se uporabijo že pripravljene naslednje
strokovne podlage:
– Strokovne podlage za poselitev v Občini Benedikt (Luč‑
ka, Vanja Šendlinger s.p., 2009),
– Urbanisti načrt naselja Benedikt (URBIS d.o.o., 2010),
– veljavni občinski prostorski podrobnejši načrti,
– Energetska zasnova Občine Benedikt (IBE d.d., 2002).
4. člen
(vsebina in oblika OPN)
OPN se pripravi kot enovit prostorski občinski akt, ki
vsebuje strateški in izvedbeni del v skladu s predpisi, ki urejajo
pripravo OPN.

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN Benedikt)

5 člen

Občina Benedikt je lokalna skupnost, na območju katere
veljajo naslednji prostorski akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta‑
vin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000
in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990
za območje Občine Benedikt, spremembe in dopolnitve v letu
2002 (Uradni list RS, št. 60/04, 48/05 – popr. in 39/10 – popr.)
kot planski dokument,
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Bene‑
dikt (Uradni list RS, št. 41/05 in 47/05) kot izvedbeni prostorski
dokument.
Razlogi za pripravo OPN Benedikt so naslednji:
– prostorski akti, ki jih je Občina Benedikt pripravila in
sprejela pred več kot petimi leti, pa zaostajajo za razvojnimi
potrebami lokalne skupnosti in razvojnimi potrebami ostalih
nosilcev razvoja v lokalni skupnosti,
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09) v nadaljevanju: ZPNačrt)
določa, da morajo lokalne skupnosti sprejeti prostorske akte,
ki bodo v skladu z veljavno zakonodajo,
– Občina Benedikt želi hkrati preveriti in dopolniti veljavne
dolgoročne zasnove prostorskega razvoja posameznih področij
in jih usmeriti v zagotavljanje izboljšanja kakovosti bivanja in v
trajnostni razvoj območja.
Območje OPN Občine Benedikt obsega celotno območje
Občine Benedikt, ki meri 24,14 km2.

(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Osnutek OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja pro‑
stora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta,
razvojnih programov posameznih področij in, razvojnih potreb
občine ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Vsebina stra‑
teškega in izvedbenega dela OPN se za naselje Benedikt, ki je
občinsko središče pripravi na podlagi urbanističnega načrta, ki
je obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN.
Druge strokovne rešitve za izdelavo OPN Občine Be‑
nedikt morajo temeljiti na podrobni analizi stanja prostora ter
strokovnih podlagah za poselitev v Skladu z določili ZPNačrta
in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pogoji
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za
razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).
V postopku priprave OPN Benedikt se pripravi strokovna
opredelitev sprejemljivosti pobud fizičnih in pravnih oseb ob

Pristojni nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in
strokovne podlage za izdelavo OPN Občine Benedikt, so mi‑
nistrstva in organi v njihovi sestavi,organi lokalnih skupnosti,
izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil.
Pristojni nosilci urejanja na državni ravni so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor
(za področje poselitve);
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sek‑
tor za sonaravno kmetijstvo, Oddelek za kmetijski prostor (za
področje kmetijstva);
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di‑
rektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (za področje gozdar‑
stva, lovstva in ribištva):
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor
(organizacija, ki za nosilce pripravlja smernice in mnenja);
– Zavod za ribištvo Slovenije (organizacija, ki za nosilce
pripravlja smernice in mnenja);
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
(za področje rabe in upravljanja z vodami);
5. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Donave, Oddelek porečja reke Drave
(za področje rabe in upravljanja z vodami);
6. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Donave, Oddelek porečja reke Mure
(za področje rabe in upravljanja z vodami);
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (za
področje ravnanja z odpadki in čistilnih naprav);
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za okolje in podnebne spremembe (za področje hrupa
in kakovosti zraka);
9. Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo (za po‑
dročje meteorologije);
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
(za področje ohranjanja narave):
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
(organizacija, ki za nosilce pripravlja smernice in mnenja);
11. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
(za področje varstva kulturne dediščine):
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob‑
močna enota Maribor (organizacija, ki za nosilce pripravlja
smernice in mnenja);
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za promet (za po‑
dročje prometa);
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13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za planiranje in analize (za področje prometa – ceste);
14. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste (za podro‑
čje prometa – avtoceste):
– Družba RS za avtoceste (organizacija, ki za nosilce
pripravlja smernice in mnenja);
15. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje inve‑
sticij v javno železniško infrastrukturo (za področje prometa
– železnice):
– Slovenske železnice d.d. (organizacija, ki za nosilce
pripravlja smernice in mnenja);
16. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo
(za področje prometa – letalstvo);
17. Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo (za
področje prometa – luke):
– Uprava RS za pomorstvo (organizacija, ki za nosilce
pripravlja smernice in mnenja);
18. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo (za področje mineralnih surovin);
19. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Direktorat za informacijsko družbo (za področje telekomuni‑
kacij):
– Telekom d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagota‑
vljanje storitev (organizacija, ki za nosilce pripravlja smernice
in mnenja);
20. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
(za področje energetike);
21. Geoplin Plinovodi d.o.o. (za področje energetike –
plinovodno omrežje);
22. ELES PE d.o.o. (za področje energetike – električna
energija);
23. Elektro Maribor d.d. (za področje energetike – elek‑
trična energija);
24. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem (za
področje turizma);
25. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg,
Sektor za preskrbo in blagovne rezerve (za področje blagovnih
rezerv);
26. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direk‑
torat za socialne zadeve (za področje socialnih zadev, social‑
nega razvoja in varstva);
27. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Sekre‑
tariat – Služba za vojna grobišča (za področje socialnih zadev,
socialnega razvoja in varstva);
28. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno var‑
stvo (za področje zdravstvenega varstva);
29. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za predšol‑
sko in šolsko vzgojo (za področje šolstva in športa);
30. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport (za
področje šolstva in športa);
31. Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za pravosodno
upravo (za področje pravosodja);
32. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re‑
ševanje (za področje zaščite in reševanja, vključno z varstvom
pred požarom);
33. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne za‑
deve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo (za
področje obrambe);
34. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Direktorat
notranje zadeve (za področje notranjih zadev).
Pristojni nosilci urejanja na lokalni ravni so:
1. Mariborski vodovod d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor
(za področje oskrbe s pitno vodo);
2. Nigrad d.d., Zagrebška 30, 2000 Maribor (za področje
komunalnih storitev);
3. Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt (za
področje občinskih cest);
4. Saubermacher Slovenija d.o.o., PE Lenart, Sp. Porčič
4a, 2230 Lenart (za področje javnega odvoza odpadkov).
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora,
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno področje.
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6. člen
(postopek in roki za pripravo OPN)
Faza

Nosilec

Sklep o začetku priprave Občina
OPN in objava v uradnem
glasilu občine

Rok
ni roka

Izdelava osnutka OPN
za pridobivanje smernic
(ostalo je po posebnih
pogodbah in že izdelano)

Izdelovalec

7 mesecev
od prevzema
vseh podatkov

Pridobitev smernic
in odločbe o CPVO

MOP na podla‑ 37 dni
gi vloge občine

Izdelava dopolnjenega
osnutka OPN
po končanem
predhodnem usklajevanju
smernic (tudi s pripravo
okoljskega poročila)

Izdelovalec

3 meseci (rok
se v primeru
nepotrebnosti
CPVO skrajša
na 1 mesec)

Obravnava dopolnjenega Občina
osnutka na občinskem
svetu (1. branje – ni
obvezno pred razgrnitvijo)

ni roka

Javna razgrnitev in javna
obravnava

Občina

37 dni

Priprava stališč
do pripomb

Izdelovalec,
občina

30 dni

Potrditev stališč do pri‑
pomb in seznanitev
javnosti

Občina

15 dni

Priprava predloga OPN,
dopolnitev CPVO (če je
potrebna)

Izdelovalec

30 dni

Pridobitev mnenj nosilcev Občina
urejanja prostora in sklepa
ministra

75 dni

Sklep vlade (če je potre‑
ben)

Občina

30 dni

Sprejem odloka
na občinskem svetu

Občina

ni roka

Objava sprejetega OPN
v uradnem glasilu občine

Občina

15 dni

Končni elaborati
sprejetega OPN

Izdelovalec

30 dni po
objavi spre‑
jetega OPN
v uradnem
glasilu

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Benedikt, sredstva so
zagotovljena v proračunskem obdobju 2010–2011.
8. člen
(druga določila v zvezi s pripravo OPN)
Pobude za spremembo namembnosti zemljišč, ki bodo
oddane v roku 14 dni po objavi tega sklepa, bodo obravnavane
v postopku priprave OPN po tem sklepu.
9. člen
(objava in začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na spletni strani
Občine Benedikt in začne veljati naslednji dan po objavi.
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Občina Benedikt s posredovanjem sklepa obvesti Mi‑
nistrstvo za okolje in prostor ter sosednje občine o pričetku
priprave OPN.
Št. 35008-045/2010-58
Benedikt, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

II.
40

BOVEC
4225.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2010

41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta
Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Obči‑
ne Bovec na 30. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Bovec
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 26/10, dne 30. 3. 2010) se spremeni 2. člen in se
glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v
naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

74

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Proračun leta
2010
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.529.910,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.717.050,29
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 3.423.751,39
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.872.511,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
239.980,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
311.260,39
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.293.298,90
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
914.928,06
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
2.332,00
712 DENARNE KAZNI
7.250,03
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
154.500,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
214.288,81
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
314.434,39
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
195.600,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG.
SREDSTEV
118.834,39
PREJETE DONACIJE (730+731)
500,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
500,00
TRANSFERNI PRIHODKI
2.497.925,76

42

43

III.
B.
IV.

V.

VI.
C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.
PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)
431 INVES. TRANSF. PRAV.
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (prih.‑odhod.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE
SREDSTEV NA RAČUNIH)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII:)
NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČ.
OB KONCU PRET. LETA

1.263.873,76
1.234.052,00
7.824.877,37
1.569.184,77
417.491,97
71.086,95
1.066.405,85
7.700,00
6.500,00
1.817.723,70
164.516,00
527.760,00
170.100,00
955.347,70
4.189.370,28
4.189.370,28
248.598,62
129.714,37
118.884,25
–294.966,93

4.500,00
4.500,00

1.550,00

1.550,00
2.950,00
300.205,00
300.205,00
23.825,80
23.825,80
–15.637,73
276.379,20
294.966,93
15.637,73
«
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2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se Občina Bovec za proračun leta 2010 lahko za‑
dolži do višine 300.205,00 EUR za investicije, ki so predvidene
v proračunu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 410-01/2010-3
Bovec, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

BREŽICE
4226.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2010 – 2

Št.

72
720
721
722
73
730
731
74
740
741
40
400
401
402
403
409
41
410
411

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09 in 38/10 – ZUKN) in 19. člena Statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice
na 8. izredni seji dne 27. 9. 2010 sprejel

413
414
42
420

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brežice za leto 2010 – 2

43
430
431

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2010 (Ura‑
dni list RS, št. 5/10, 31/10 in 56/10) se spremeni 1. člen tako,
da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

432

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
OBČINE BREŽICE ZA LETO 2010
Skupina/Podskupina kontov

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714

v EUR
Rebalans
2010
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 32.191.330
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.795.640
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 17.448.683
Davki na dohodek in dobiček
14.849.403
Davki na premoženje
1.328.280
Domači davki na blago in storitve
1.271.000
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
4.346.957
Udeležba na dobičku od premoženja
994.250
Takse in pristojbine
211.500
Denarne kazni
45.000
Prihodki od prodaje blaga in storitev
260.790
Drugi nedavčni prihodki
2.835.417

412

B

75
750
751
752

44
440
441
442

C
50
50
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KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. prem.
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
PRISPEVKI DELODAJ.ZA SOCIAL.
VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZ.
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROF. ORGAN.
IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM,
KI NISO PU
INVES. TRANSFERI PU
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(PRESEŽEK) (I‑II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.
DELEŽEV
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE

11337

1.242.763
32.975

1.209.788
10.000
10.000
9.142.927
8.845.947
296.980
35.710.031
8.067.177
1.352.000
202.450
5.947.304
121.000
444.423
9.259.973
596.000
4.358.550
997.846
3.307.577
17.768.581
17.768.581
614.300

546.000
68.300
–3.518.701

31.151
31.151
31.151

–31.151
2.000.000
2.000.000

Stran
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500 Domače zadolževanje
55
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.=‑III)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
2.000.000
437.000
437.000
437.000
–1.986.852
1.563.000

1.986.852
«

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

72

73
74

Št. 410-13/2010
Brežice, dne 28. septembra 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

78

II.

CERKNO
Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2010

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08 in 79/09), Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06 in 57/08) in 16. člena Statuta Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na
26. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2010
1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 34/10) se v četrtem odstavku 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih
A)

71

3.518.701

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena in se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
424.423,45€.«

4227.

70

40

41

42

43

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina/
podskupina
kontov
A.
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

Proračun
leta 2010
(v €)

III.
B)
IV.

7.272.911
4.771.139

DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANKLJAJ) I.‑II.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750 +751 +752)

4.054.490
3.784.918
187.875
81.697
716.649
540.715
1.820
960
61.019
112.135
273.928
189.046
84.882
15.200
15.200
2.203.692
2.090.558
113.134
8.952
8.952
7.801.714
1.832.440
288.121
47.155
1.178.653
28.038
290.473
1.780.779
34.973
1.013.976
193.186
538.644
3.955.666
3.955.666
232.829
141.104
91.725
–528.803

22.989

Uradni list Republike Slovenije
75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
NETO ZADOLŽEVANJE
NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2009

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

Št.

22.989
22.989

260.000
260.000
66.106

–311.920
193.894
528.803
311.920
«

Sklep o manjši notranji igralni površini v Enoti
vrtec Cerkno

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 112/07) in 10. člena Pravilnika o spremembah in dopol‑
nitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) je Občinski
svet Občine Cerkno na 26. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel

SKLEP
o manjši notranji igralni površini
v Enoti vrtec Cerkno
1. člen
Javni vzgojno‑izobraževalni in vzgojno‑varstveni zavod
Osnova šola Cerkno, Enota vrtec Cerkno, zaradi zagotovitve
notranje igralne površine (najmanj 3 m2 na otroka), določene v
19. členu Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogo‑
jih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05,
33/08, 126/08 in 47/10), ne bi mogla sprejeti vseh vpisanih
otrok v vrtec.
2. člen
Enota vrtec Cerkno na podlagi tega sklepa obratuje z
manjšimi notranjimi igralnimi površinami na otroka, in sicer:
– najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka do
drugega leta starosti,
– najmanj 2,6 m2 notranje igralne površine na otroka od
drugega do tretjega leta starosti in
– najmanj 1,75 m2 notranje igralne površine na otroka od
tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
3. člen
Znižani prostorski normativ, določen v prejšnjem členu,
velja za obdobje od 1. 9. 2010 do zagotovitve zadostnih notra‑
njih igralnih površin oziroma najdlje do 1. 9. 2013.

11339

Št. 014-0003/2010-7
Cerkno, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

4229.

Sklep o cenah programov vrtca Cerkno

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), 20. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvaja‑
jo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter
16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07)
je Občinski svet Občine Cerkno na 26. redni seji dne 23. 9.
2010 sprejel

SKLEP
o cenah programov vrtca Cerkno

Št. 410-0003/2010-11
Cerkno, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

Stran

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za po‑
dročje predšolske vzgoje.

66.106

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

4228.

77 / 4. 10. 2010 /

I.
Mesečne cene programov, ki jih izvaja Osnovna šola Cer‑
kno, Enota vrtec Cerkno, od 1. 10. 2010 dalje znašajo:

Program
Dnevni program
(od 6 do 9 ur)
Poldnevni program
(od 4 do 5 ur s kosilom)
Dnevni program
(od 6 do 9 ur)
Poldnevni program
(od 4 do 5 ur s kosilom)
Poldnevni program
(do 4 do 5 ur brez
kosila)

Cena s
popustom iz
Cena
programa II. točke tega
sklepa
v€
v€
od 1–3 let 534,27
427,41
od 1–3 let

365,12

292,10

od 3–6 let

399,17

319,34

od 3–6 let

288,11

230,49

od 3–6 let

245,22

196,18

II.
Staršem otrok, za katere je Občina Cerkno po veljav‑
nih predpisih dolžna kriti del cene programa, Občina Cerkno
priznava popust v višini 20% za edinega otroka iz družine,
vključenega v vrtec.
Popust iz prvega tega člena se priznava tudi staršem
otrok, za katere je Občina Cerkno po veljavnih predpisih dol‑
žna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v vrtec
izven Občine Cerkno.
III.
Za odsotnost od drugega dne dalje se odštevajo stroški
ekonomske cene živil, z upoštevanjem povprečno 22 dni na
mesec in korigirani z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva
posamezen plačnik.
Cena prehrane na dan znaša:
− za celodnevni program 1,79 €,
− za poldnevni program z malico in kosilom 1,47 €,
− za poldnevni program z malico 0,57 €.
Cena popoldanske malice je vključena v ceno progra‑
mov.

Stran

11340 /

Št.

77 / 4. 10. 2010

IV.
Ne glede na to, v kateri oddelek je otrok vključen, se na‑
slednji mesec po tem, ko otrok dopolni tri leta starosti, staršem
obračunava prispevek za drugo starostno obdobje.
Če bo otrok brez predhodnega dogovora z vodstvom
vrtca, prisoten v vrtcu dalj časa, kot traja posamezni pro‑
gram v katerega je otrok vključen, je vrtec staršem upravičen
zaračunati stroške dodatnega varstva. Za vsako začeto uro
znašajo stroški varstva 4,50 EUR. Ta ukrep se uporabi, ko je
posamezni otrok dalj časa v vrtcu več kot 3‑krat v tekočem
šolskem letu.
V.
Ne glede na določbe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Cerkno (Uradni list RS, št. 22/09), so starši otrok, za katere je
Občina Cerkno po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene pro‑
grama, v mesecu avgustu za najavljeno odsotnost edinega ali
starejšega otroka, vključenega v vrtec, oproščeni plačila. Najavo
odsotnosti so starši dolžni sporočiti v roku, ki ga določi vrtec.
VI.
Cene storitev, ki niso zajete v tem sklepu, Osnovna šola
Cerkno, Enota Vrtec Cerkno oblikuje samostojno, potrjuje pa
jih svet zavoda.
VII.
Dne 1. 10. 2010 preneha veljati Sklep o cenah programov
Vrtca Cerkno (Uradni list RS, št. 45/09).
VIII.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2010 dalje.
Št. 014-0003/2010-6
Cerkno, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

4230.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski
svet Občine Cerkno na 26. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na
naslednjih nepremičninah:
v k.o. Gorenji Novaki, parcela št. 765/8 – neplodno v
izmeri 185 m2,
v k.o. Gorenji Novaki, parcela št. 765/10 – neplodno v
izmeri 66 m2.

Uradni list Republike Slovenije
GROSUPLJE
4231.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 3 in 45/08) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 37. seji dne 29. 9. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnih članov Občinske
volilne komisije Občine Grosuplje
1. člen
Ugotovi se, da je na podlagi zakona prenehal mandat, ker
kandidirajo na lokalnih volitvah:
– namestniku predsednika Občinske volilne komisije, Mar‑
ku Podvršniku, roj. 27. 7. 2010, Brezje pri Grosupljem 91, Grosu‑
plje, kateri je tudi podal odstopno izjavo z dne, 6. 8. 2010;
– članu Občinske volilne komisije Občine Grosuplje, Alešu
Medvedu, roj. 2. 7. 1974, Župančičeva cesta 28, Grosuplje,
kateri je tudi podal odstopno izjavo z dne, 30. 8. 2010;
– namestniku člana Občinske volilne komisije Občine
Grosuplje, Vincenciju Likoviču, roj. 13. 1. 1939, Pod gozdom
cesta V/8, Grosuplje;
– namestniku člana Občinske volilne komisije Občine
Grosuplje, Janezu Debeljaku, roj. 11. 12. 1950, Spodnja Sliv‑
nica 93, Grosuplje.
2. člen
Za nadomestne člane Občinske volilne komisije se
do konca mandatnega obdobja občinske volilne komisije
imenujejo:
– namestnica predsednika, Nevenka Pleterski, roj. 18. 8.
1962, Cikava 62, Grosuplje;
– član, Gorazd Trontelj, roj. 22. 1. 1984, Ljubljanska cesta
4F, Grosuplje;
– namestnica članice, Irena Predalič, roj. 5. 10. 1959,
Prečna pot 2, Grosuplje;
– namestnica člana, Mirjam Nučič Skok, roj. 3. 2. 1965,
Ljubljanska cesta 58, Grosuplje.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-2/95
Grosuplje, dne 29. septembra 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata ime‑
ti status javnega dobra in postaneta lastnina Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0019/2010
Cerkno, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

Sklep o imenovanju nadomestnih članov
Občinske volilne komisije Občine Grosuplje

KAMNIK
4232.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2010

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na
3. izredni seji dne 29. 9. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Kamnik
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2010 (Ura‑
dni list RS, št. 110/09, 34/10 in 53/10) se v tretjem odstavku
4. člena dodata naslednja stavka: »Navedeni omejitvi ne veljata
za prerazporeditve, ki se nanašajo na zagotovitev sredstev za
odpravo posledic naravnih nesreč. Župan o izvedenih preraz‑
poreditvah iz prejšnjega stavka obvesti občinski svet na prvi
naslednji seji.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-142/2009
Kamnik, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

4233.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda s področja
varstva predšolskih otrok – Vzgojnovarstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98, Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člen Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl.
US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US:U-I-356/07-13, 58/09, 64/09
popr., 65/09 popr.) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na
3. izredni seji dne 29. 9. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva
predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda
Antona Medveda Kamnik
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda s področja var‑
stva predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda Antona
Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 48/99, 54/04, 43/07
in 36/10) se v petem odstavku 2. člena doda nova tč. 2, ki se
glasi:
»2. Oblaček, Trdinova 7a, Kamnik.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2007-4/2
Kamnik, dne 29. septembra 2010

Št.

4234.
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Stran
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Pravilnik o označevalnih tablah na območju
Velike planine

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o ohra‑
njanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2) župan Občine
Kamnik sprejema

PRAVILNIK
o označevalnih tablah na območju Velike planine
1. člen
Ta pravilnik določa osnovne elemente označevalnih tabel
na Veliki planini in izbiro njihovega upravljavca.
2. člen
Označuje se lahko dostop do planin, vrhov, planinskih
domov, pastirskih naselij, naravnih vrednot, kulturne dediščine
in posameznih koč.
Označevalne table lahko stojijo ob cestah na Veliko pla‑
nino in ob poteh na Veliki planini.
3. člen
Označevalne table so izdelane iz macesnovega lesa in so
v naravni barvi, nelakirane. Napisi na tablah so zelene barve.
Pritrjene so na viharnike.
Table imajo poleg osnovne usmerjevalne funkcije tudi
funkcijo ozaveščanja obiskovalcev, zato so na njih lahko tudi
piktogrami, ki opozarjajo na prepovedi in pravila obnašanja v
naravnem okolju.
Table so lahko označene z markacijami rdeče barve, v
skladu s predpisi o planinskih poteh.
Osnovni elementi označevalnih tabel, kot so velikost,
mere, pisava, materiali, piktogrami, markacije in način njihove‑
ga nameščanja so podrobneje določeni v prilogi, ki je sestavni
del tega pravilnika.
Označevalnim tablam ni dovoljeno dodajati vsebin, ki niso
v skladu s tem pravilnikom.
4. člen
Označevalne table se morajo postaviti na deblo viharnika,
samostojno ali več skupaj.
5. člen
Za potrebe vzdrževanja označevalnih tabel na Veliki pla‑
nin Občina Kamnik izbere upravljavca.
Izbrani upravljavec mora označevalne table vzdrževati in
skrbeti zanje kot dober gospodar ter jih po potrebi tudi zame‑
njati. Vsako leto naredi seznam potrebnih popravil in zamenjav
in ga predloži Občini Kamnik. Občina Kamnik zagotovi sredstva
za njihovo vzdrževanje.
6. člen
Označevalne table se morajo izdelati in postaviti skladno
z določbami tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 510-0004/2009
Kamnik, dne 2. septembra 2010

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Priloga

Stran
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LITIJA
4235.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Litija za leto 2009

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2008
Litija, dne 23. septembra 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09), 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija
na 38. seji dne 23. 9. 2010 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Litija
za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Litija za leto 2009, ki zajema predvidene in dosežene
prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhod‑
ke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno
in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb,
predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sred‑
stva rezerv ter premoženjsko bilanco Občine Litija na dan
31. decembra 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2009 iz‑
kazuje v evrih:
A. bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki

11.822.374,45

II. odhodki

13.391.405,25

III. proračunski primanjkljaj

–1.569.030,80

B. račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

14.921,58

V. dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

7.500,00

VI. prejeta minus dana posojila in spremem‑
be kapitalskih deležev

7.421,58

VIII. odplačila dolga

4236.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Litija za leto 2010
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2010
(Uradni list RS, št. 113/09) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
I.

70

2.000.000,00
800.000,00

IX. sprememba stanja sredstev na računu

–361.609,22

X. neto zadolževanje

1.200.000,00

XI. neto financiranje

1.569.030,80

XII. stanje sredstev na računih na dan
31. 12. 2009

–243.532,10

72

D. bilanca sredstev rezerv
I. prihodki

401.564,38

II. odhodki

270.371,10

III. presežek

131.193,28

E. premoženjska bilanca
– sredstva

47.414.394

– obveznosti in lastni viri

47.414.394

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženj‑
ska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev
sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni
del tega odloka.

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

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09), 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno preči‑
ščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija
na 38. seji dne 23. 9. 2010 sprejel
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C. račun financiranja
VII. zadolževanje

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

74

II.
40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

13.548.000
10.998.000
10.164.000
9.160.000
689.000
315.000
834.000
65.000
5.500
4.500
759.000
900.000
20.000
880.000
1.650.000
1.650.000
14.473.850
4.074.711
640.200
111.800
2.778.400
74.500
469.811
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41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj
odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ‑
KLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
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5.293.509
129.200

temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.
litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2.954.930

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

628.390
1.580.989
2.059.330
2.059.330
3.046.300

Št. 007-8/2009
Litija, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

694.800
2.351.500

LJUBLJANA
–925.850

–854.350

1.629.780

16.000
16.000
2.000
14.000

4237.

Odlok o obdelavi mešanih komunalnih
odpadkov in odlaganju ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 –
odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑A1, 70/08 in 108/09)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 42. seji dne 27. septembra 2010 sprejel

ODLOK
o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in
odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
I. UVODNE DOLOČBE

16.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
500.000
500.000
500.000
90.150
1.000.000
925.850
–243.532

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim
kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in
o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med
podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k

1. člen
Ta odlok ureja obvezni gospodarski javni službi obdelave
mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov prede‑
lave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju:
javna služba) na območju Mestne občine Ljubljana (v nadalje‑
vanju: MOL), tako da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega obli‑
kovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot
ga določajo zakonu in podzakonski prepisi, ki urejajo javno
službo.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo se zagotavlja v obliki javnega podjetja (v
nadaljevanju: izvajalec) za celotno območje MOL na odlagali‑
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šču nenevarnih odpadkov Barje (v nadaljevanju: odlagališče) v
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
4. člen
Izvajalec opravlja javno službo skladno s programom za
obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: pro‑
gram), ki ga izdela vsako leto do konca junija za naslednje leto.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Javna služba zagotavlja varno in neškodljivo obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov komunal‑
nih odpadkov, ki nastanejo po obdelavi mešanih komunalnih
odpadkov in predelavo ali odstranjevanje komunalnih odpad‑
kov na odlagališču.
Javna služba obsega naslednje storitve:
1. obdelavo mešanih komunalnih odpadkov,
2. prevzem ostankov obdelanih mešanih komunalnih od‑
padkov in
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu‑
nalnih odpadkov na odlagališče.
6. člen
Prevzem komunalnih odpadkov in njihovo odlaganje se
na območju MOL zagotavlja na odlagališču.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN – STORITEV
7. člen
Pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so:
– objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih
odpadkov,
– odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odla‑
ganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od‑
padkov in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
8. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje objektov in naprav za obdelavo
mešanih komunalnih odpadkov,
– zagotavljati obratovanje odlagališča z vsemi objekti,
napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževati odlagališče,
– izvajati obdelavo komunalnih odpadkov v vseh fazah od
prevzema mešanih komunalnih odpadkov za obdelavo, samo
obdelavo, ravnati z obdelanimi mešanimi komunalnimi odpadki
in ravnati z ostanki obdelanih mešanih komunalnih odpadkov,
– odlagati ostanke predelave ali odstranjevanja komunal‑
nih odpadkov v telo odlagališča,
– zbirati in odvajati izcedne vode, padavinske vode in
tehnološke vode ter izvajati njihovo čiščenje,
– zajemati odlagališčni plin in ga predelovati,
– prekrivati telo odlagališča in zagotavljati površinsko
tesnenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja pada‑
vinske vode ter razplinjevanje,
– tehtati in vizualno pregledovati ostanke komunalnih
odpadkov,
– meriti vpliv odlagališča na okolje,
– izdelovati kontrolne analize reprezentativnih vzorcev
ostankov komunalnih odpadkov,
– izdelati poslovnik za obratovanje odlagališča,
– zagotavljati obratovalni monitoring,
– izvajati ukrepe za zmanjševanje količin odlaganja bio‑
razgradljivih odpadkov,

Uradni list Republike Slovenije
– pripravljati ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov
na okolje,
– pripraviti ukrepe po zaprtju odlagališča,
– voditi evidence in
– izvajati druge naloge iz tega odloka in zakonov ter
drugih predpisov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
JAVNE SLUŽBE
9. člen
Uporabniki javne službe so vsi, ki odlagajo komunalne
odpadke in jih zbirajo v okviru javnih služb zbiranja komunalnih
odpadkov in prevoza komunalnih odpadkov.
10. člen
Obveznost uporabnikov javne službe je plačevanje stori‑
tev javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
11. člen
Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponov‑
ne snovne ali energetske uporabe,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna MOL in
– drugih virov.
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpi‑
som, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obve‑
znih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
12. člen
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, so
objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov
in odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
13. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja
organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Javna služba obdelave mešanih komunalnih odpadkov
se bo pričela izvajati, ko bodo zgrajeni objekti in naprave za
obdelavo mešanih komunalnih odpadkov.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o
pooblastilu organizacijam združenega dela o ugotavljanju ne‑
nevarnih posebnih odpadkov (Uradni list SRS, št. 23/88), do‑
ločbe Odloka o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 42/85,
7/86, 39/87 in 23/88), ki se nanašajo na odlaganje odpad‑
kov, in Program pravil upravljanja in vzdrževanja odlagališča
komunalnih odpadkov »BARJE« številka 263/94‑25 z dne
16. 12. 1994.
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16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2010-11
Ljubljana, dne 27. septembra 2010

Št.

Odlok o dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem pro‑
metu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07, 123/08 in 28/10) in
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 42. seji dne 27. septembra 2010 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih
1. člen
V Odloku o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 in
42/09) se v 20. členu pred številko »11.« doda številka »10.«
in vejica.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2009-8
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

4240.

SKLEP
o imenovanju nadomestnega člana Občinske
volilne komisije Občine Moravske Toplice
I.
Razreši se namestnica člana Občinske volilne komisije
Občine Moravske Toplice ZADRAVEC VESNA, Mlajtinci 16.
II.
Za preostanek mandatne dobe 2006–2010 se v Občinsko
volilno komisijo Občine Moravske Toplice imenuje nadomestni
član BENKOVIČ ANDREJ, Bogojina 77 c.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana
Občinske volilne komisije Občine Moravske
Toplice

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02
in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na dopisni
seji dne 15. 9. 2010 sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnega člana Občinske
volilne komisije Občine Moravske Toplice
I.
Razreši se član Občinske volilne komisije Občine Mora‑
vske Toplice Jančarič Štefan, Noršinci.
II.
Za preostanek mandatne dobe 2006–2010 se v Občinsko
volilno komisijo Občine Moravske Toplice imenuje nadomestni
član Hari Ernest, Ivanovci.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-00017/2010(502)
Moravske Toplice, dne 15. septembra 2010
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana
Občinske volilne komisije Občine Moravske
Toplice

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02
in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 30. redni
seji dne 23. avgusta 2010 sprejel
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Št. 007-00013/2010(502)
Moravske Toplice, dne 23. avgusta 2010

MORAVSKE TOPLICE
4239.

Stran

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

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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PUCONCI
4241.

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

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 Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 –
UPB‑1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 35. redni
seji dne 23. 9. 2010 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Puconci
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih obči‑
na prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o
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divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US
in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire v občini (čistilna akcija ob‑
čine, vzdrževanje grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za
divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje
kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež in drugi
tovrstni ukrepi).
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo v skladu z Zakonom o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10).
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 341-0001/2010
Puconci, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
4242.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Na podlagi 35. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 in 79/09) in 16. člena
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99,
61/01, 65/03 in 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koro‑
škem na 10. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parc. št. 298/4
– pot v izmeri 28 m2, pripisano pri zk. vl. št. 268, k.o. Ravne.
II.
Nepremičnina preneha imeti značaj javnega dobra in se
vpiše v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne na Koro‑
škem.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0-0024/2007-204
Ravne na Koroškem, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
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SLOVENSKA BISTRICA
4243.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
“Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, in 108/09; ZP Načrt)
in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 55/10) je županja sprejela

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta “Pod Jožefom”
v Slovenski Bistrici
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN)
za “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici
Na podlagi pobude investitorja MAP TRADE d.o.o., se za
ureditveno območje “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici začne
postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Območje OPPN predstavlja nepozidano stavbno zemlji‑
šče na vzhodnem delu mesta Slovenska Bistrica. V neposredni
bližini so poslovno storitveni in proizvodni objekti, kakor tudi
individualni objekti redkejše pozidave. V skladu s prostorskimi
planskimi akti občine je opredeljeno kot območje stanovanjske,
obrtno stanovanjske in proizvodne dejavnosti. Za območje je
predvidena izdelava OPPN.
Podjetje MAP TRADE d.o.o. je kot večinski lastnik obrav‑
navanega območja posredovalo na Občino Slovenska Bistrica
pobudo za začetek postopka izdelave OPPN, skupaj z idejno
urbanistično zasnovo pozidave območja, ki predvideva zazida‑
vo za potrebe poslovno storitvene dejavnosti, skladiščne dejav‑
nosti, strnjeno večstanovanjsko gradnjo, strnjeno individualno
zazidavo in ureditev potrebne infrastrukture na obravnavanem
območju. Celotno območje se infrastrukturno opremi. Kot vari‑
anta se prouči tudi možnost lociranja sončnih elektrarn.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem na‑
črtu “Pod Jožefom” v Slovenski Bistrici, bo predstavljal pravno
podlago za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč
in pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za
predvideno gradnjo.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen ZPNačrt,
na območju občine Slovenska Bistrica pa tudi:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana – prostorski
del Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopol‑
njen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03,
131/04 in 47/06),
– Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Sloven‑
ska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01 35/02 in 108/08).
3. člen
Območje OPPN in program
Predmet izdelave je nov OPPN. Obravnavano – ure‑
ditveno območje meri približno 34.770 m2, in sicer vključuje
parcelne številke:
1635, 1636, 1638/1, 1638/2, 1639, 1640/1, 1640/4,
2474/2, 2474/4, 2533, 2545/2, k.o. Slovenska Bistrica in 247/1,
247/2, 248/4, 249, 250, 252/2, 662/8, k.o. Spodnja Nova vas.
Sestavni del tega OPPN so lahko tudi zemljišča izven
območja OPPN, v kolikor bi se izkazalo, da so neposredno

Uradni list Republike Slovenije
potrebna za priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo
komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infra‑
strukture potrebnih za komunalno opremljanje območja, ter
eventualne nujne protierozijske ukrepe.
Predmet izdelave OPPN so:
– ureditev celotnega območja, kot zaključene celote;
– usklajeno vklapljanje novega kompleksa v okolje;
– uskladitev predvidene pozidave in infrastrukture z ob‑
stoječo v neposredni bližini;
– izgradnja strnjene stanovanjske gradnje in izgradnja
kompleksa poslovno, storitvene, skladiščne in proizvodne de‑
javnosti z zunanjo deponijo;
– ureditev infrastrukture, dostopov, cestnih povezav, pro‑
stih in rekreacijskih površin;
– zaključeno ureditev hortikulturne zasnove.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNa‑
črt. Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na
osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
– povzetkih in usmeritvah obstoječe veljavne prostorske
dokumentacije,
– analizi prostora,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njiho‑
vih strokovnih podlag,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Št.

5. člen
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:

javna obravnava, obravnava na občinskem svetu
predaja pripomb in predlogov načrtovalcu
opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov
stališča do pripomb in predlogov
izdelava predloga OPPN
pridobitev mnenj na predlog OPPN in potrdilo o sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje
13. sprejem usklajenega predloga OPPN

6. člen

V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji no‑
silci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c.
20/II, 2000 Maribor;
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor;
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska
Bistrica;
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana;
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Roki izdelave OPPN

priprava gradiva in pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja
prostora ter odločitve MOP o izdelavi CPVO
izdelava strokovnih podlag, okoljskega poročila
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi pridobljenih smernic
nosilcev urejanja prostora
posredovanje dopolnjenega OPPN in okoljskega poročila ministrstvu v
pregled
javna razgrnitev dopolnjenega OPPN in okoljskega poročila

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Stran

– idejni zasnove prostorske ureditve območja na podlagi
pobude investitorja in programskih izhodišč,
– idejnih rešitvah prometnega urejanja območja,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture potrebne za
nemoteno funkcioniranje ureditvenega območja OPPN.
Kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic
nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov, ugotovi, da je
utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te
pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
Za območje OPPN ima pobudnik že izdelan osnovni
geodetski elaborat. Po potrebi se za izdelavo OPPN izdelajo
dodatne geodetske izmere, izdelane v skladu s Pravilnikom o
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Izbrani načrtovalec OPPN “Pod Jožefom” izdela ali pa
najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo
OPPN. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja pro‑
stora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN
“Pod Jožefom”.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje.
OPPN se izdela v digitalni obliki, tako da je možen vnos
v GIS občine.

Aktivnost
priprava osnutka OPPN

7.
8.
9.
10.
11.
12.

77 / 4. 10. 2010 /

Rok izdelave
60 dni po sprejemu sklepa županje o začetku
prostorskega akta
45 dni
v času pridobivanja smernic – 60 dni
30 dni po pridobitvi smernic
15 dni
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve
in traja 30 dni
v času javne razgrnitve
7 dni po zaključeni javni razgrnitvi
7 dni od predaje pripomb
30 dni od opredelitve načrtovalca
15 dni
30 dni
na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana;
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon
12, 2310 Slovenska Bistrica;
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana;
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče;
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik: Map trade d.o.o., Špindlerjeva ul.
2, 2310 Slovenska Bistrica,
– pripravljavec OPPN: Občina Slovenska Bistrica, Kolod‑
vorska 10, Slovenska Bistrica,
– načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
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7. člen

Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in
idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prosto‑
ra, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka
CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN
bo financiral pobudnik oziroma naročnik OPPN, Map Trade
d.o.o..
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-45/2008-11-1032
Slovenska Bistrica, dne 22. septembra 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

4244.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za poslovnostanovanjsko zazidavo PTZ Bistrica

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09; ZP Načrt)
in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 55/10) je županja sprejela

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno-stanovanjsko
zazidavo PTZ Bistrica
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega
prostorske načrta (v nadaljnjem besedilu OPPN)
za poslovno-stanovanjsko zazidavo PTZ Bistrica
Na podlagi pobude investitorja in lastnika nepremičnine
v južnem delu mesta Slovenska Bistrica se za ureditveno
območje večstanovanjske zazidave PTZ Bistrica začne posto‑
pek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
Območje OPPN predstavlja nepozidano stavbno zemlji‑
šče na južnem delu mesta Slovenska Bistrica. Na južni stra‑
ni se območje navezuje na površine za trgovsko‑poslovno
dejavnost in prometne površine, na severozahodni strani pa
prehaja v območje individualne stanovanjske gradnje. V skladu
s prostorskimi planskimi akti občine je zemljišče opredeljeno
kot nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju za
poselitev – ureditveno območje naselja. Za območje je predvi‑
dena izdelava OPPN.
Investitor, ki je hkrati tudi lastnik zemljišča na obravna‑
vanem območju, je na Občino Slovenska Bistrica posredoval
pobudo za začetek postopka izdelave OPPN, skupaj z idejno
urbanistično zasnovo pozidave območja, ki predvideva eno‑ in
dvostanovanjske stavbe na zahodni strani območja in dve več‑
stanovanjski (delno poslovni) stavbi na vzhodni strani območja
ter ureditev potrebne infrastrukture na obravnavanem območju.
Celotno območje se infrastrukturno opremi.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za poslovno‑stanovanjsko zazidavo PTZ Bistrica bo

Uradni list Republike Slovenije
predstavljal pravno podlago za izdelavo programa opremljanja
stavbnih zemljišč in pravno podlago za pridobitev gradbenega
dovoljenja za predvideno gradnjo.
2. člen
Pravna podlaga za pripravo OPPN
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen ZPNačrt,
na območju Občine Slovenska Bistrica pa tudi:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana – prostorski
del Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopol‑
njen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03,
131/04 in 47/06).
3. člen
Območje OPPN in program
Predmet izdelave je nov OPPN. Obravnavano – ure‑
ditveno območje meri približno 6 830 m2 in zajema parcelo
št. 2284/6 v k.o. Slovenska Bistrica.
Sestavni del tega OPPN so lahko tudi zemljišča izven
območja OPPN, kolikor bi se izkazalo, da so neposredno
potrebna za priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo
komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infra‑
strukture potrebnih za komunalno opremljanje območja, ter
eventualne nujne proti erozijske ukrepe.
Program OPPN:
– izgradnja kompleksa eno, dvo in večstanovanjskih (del‑
no poslovnih) stavb;
– usklajeno vklapljanje novega kompleksa v okolje;
– uskladitev predvidene pozidave in infrastrukture z ob‑
stoječo v neposredni bližini;
– ureditev infrastrukture, dostopov, cestnih povezav, pro‑
stih površin;
– zaključeno ureditev hortikulturne zasnove.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNa‑
črt. Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na
osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
– povzetkih in usmeritvah obstoječe veljavne prostorske
dokumentacije,
– analizi prostora,
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njiho‑
vih strokovnih podlag,
– idejni zasnove prostorske ureditve območja na podlagi
pobude investitorja in programskih izhodišč,
– idejnih rešitvah prometnega urejanja območja,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture potrebne za
nemoteno funkcioniranje ureditvenega območja OPPN.
Kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic
nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov ugotovi, da je
utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te
pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
Za območje OPPN ima pobudnik že izdelan osnovni
geodetski elaborat. Po potrebi se za izdelavo OPPN izdelajo
dodatne geodetske izmere, izdelane v skladu s Pravilnikom o
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Izbrani načrtovalec OPPN izdela ali pa najmanj koordinira
izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne
podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja
področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z
določili veljavne prostorske zakonodaje.
OPPN se izdela v digitalni obliki, tako da je možen vnos
v GIS občine.
5. člen
Roki izdelave OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
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Aktivnost

Rok izdelave

1.

priprava osnutka OPPN

60 dni po sprejemu sklepa županje o začetku
prostorskega akta

2.

priprava gradiva in pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja
prostora ter odločitve MOP o izdelavi CPVO

45 dni

3.

izdelava strokovnih podlag, okoljskega poročila

v času pridobivanja smernic – 120 dni

4.

izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi pridobljenih smernic
nosilcev urejanja prostora

30 dni po pridobitvi smernic

5.

posredovanje dopolnjenega OPPN in okoljskega poročila ministrstvu v
pregled

15 dni

6.

javna razgrnitev dopolnjenega OPPN in okoljskega poročila

prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja
30 dni

7.

javna obravnava, obravnava na občinskem svetu

v času javne razgrnitve

8.

predaja pripomb in predlogov načrtovalcu

7 dni po zaključeni javni razgrnitvi

9.

opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov

7 dni od predaje pripomb

10.

stališča do pripomb in predlogov

30 dni od opredelitve načrtovalca

11.

izdelava predloga OPPN

15 dni

12.

pridobitev mnenj na predlog OPPN in potrdilo o sprejemljivosti vplivov
OPPN na okolje

30 dni

13.

sprejem usklajenega predloga OPPN

na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj

6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji no‑
silci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška
c. 20/II, 2000 Maribor Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000
Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska
Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47,
1000 Ljubljana
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon
12, 2310 Slovenska Bistrica
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku
priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudniki in naročniki
– pripravljavec OPPN: Občina Slovenska Bistrica, Kolod‑
vorska 10, Slovenska Bistrica
– načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in
idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prosto‑
ra, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka

CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN
bodo financirali pobudniki oziroma naročniki OPPN.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na svetovnem spletu ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-25/2010-7-1032
Slovenska Bistrica, dne 22. septembra 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

4245.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi – javno dobro

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska
Bistrica v nadaljevanju 27. redne seje dne 20. 9. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi –
javno dobro
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro
za nepremičnino:
– parc. štev. 635/5, k.o. Ogljenšak, v izmeri 432,00 m2,
vpisana pri ZKV št. 212.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica,
s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
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II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-6/2010-27/14-7
Slovenska Bistrica, dne 20. septembra 2010

Št. 033-6/2010-27/14-6
Slovenska Bistrica, dne 20. septembra 2010

Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

SVETA ANA
4246.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi – javno dobro

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Sloven‑
ska Bistrica v nadaljevanju 27. redne seje dne 20. 9. 2010
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi –
javno dobro
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro za
nepremičnine:
– 1461/3 k.o. Vrhloga, v izmeri 81,00 m2, vpisana pri ZKV
št. 936,
– 1461/4 k.o. Vrhloga, v izmeri 21,00 m2, vpisane pri ZKV
št. 936,
– 1461/5 k.o. Vrhloga, v izmeri 265,00 m2, vpisane pri
ZKV št. 936,
– 1461/6 k.o. Vrhloga, v izmeri 66,00 m 2, vpisane pri
ZKV št. 936.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

A.

70

Naziv

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana
za leto 2010
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2010 (Ura‑
dni list RS, št. 98/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:

Znesek v EUR
3.321.803

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.059.324

DAVČNI PRIHODKI

1.833.438

700 Davki na dohodek in dobiček

1.706.891

703 Davki na premoženje

64.200

704 Domači davki na blago in storitve

62.347

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni

72

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 27/08 in 76/08),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 –
ZJZP in 140/07 – ZSPDPO) in 15. člena Statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta
Ana na 20. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel

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

706 Drugi davki
71

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta
Ana za leto 2010

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto
I.

4247.

–
225.886
34.652
3.000
300

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

88.184

714 Drugi nedavčni prihodki

99.750

KAPITALSKI PRIHODKI

565.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

–

Uradni list Republike Slovenije
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73

11353

565.000

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

–

731 Prejete donacije iz tujine
74

Stran

–

TRANSFERNI PRIHODKI

697.479

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

456.781

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

240.698

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

798.612

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

172.695

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42
43

3.576.081

27.973
575.539
10.405
12.000
586.236
10.034
367.739
46.862
161.601

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.102.503

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.102.503

INVESTICIJSKI TRANSFERI

88.730

431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam

64.629

432 Investicijski transfer prorač. uporabnikom

24.101

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

–254.277

IV.

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

11.062

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP.DELEŽ.

11.062

750 Prejeta vračila danih posojil

–

751 Prodaja kapitalskih deležev

11.062

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

V.

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

–

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

VI.

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

–

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

–

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

VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)‑(II.+V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VIII.

ZADOLŽEVANJE (500)

–

50

ZADOLŽEVANJE

–

500 Domače zadolževanje

–

55

–243.215

IX. ODPLAČILO DOLGA (550)

11.786

550 Odplačilo dolga

11.786

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII‑IX.)

11.786

X.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII)‑(II.+V.+IX.)

XI.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

–255.001
255.001

Stran
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Posebni del poračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračun‑
ske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavi na
spletni strani Občine Sveta Ana.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41004-29/2010
Sveta Ana, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Sv. Ana
Silvo Slaček l.r.

4248.

Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja
športnih objektov Občine Sveta Ana

Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana v
Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet
Občine Sveta Ana na 20. redni seji dne 23. 9. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o upravljanju in načinu oddajanja športnih
objektov Občine Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa upravljanje, pogoje in način oddajanja
športnih objektov Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: športni
objekti) v uporabo ter način določanja najemnine oziroma upo‑
rabnine.
2. člen
Športni objekti zajemajo športno dvorano in zunanja igri‑
šča ter so v lasti Občine Sveta Ana, ki je obenem tudi upravitelj
navedenih objektov.
Nadzor nad uporabo športnih objektov v popoldanskem
času od ponedeljka do petka ter ob sobotah in nedeljah vodi od
občine pooblaščena oseba oziroma upravnik športnih objektov
(v nadaljevanju: upravnik).
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJANJA V UPORABO
3. člen
Uporaba športnih objektov obsega koriščenje:
a) vadbenih površin v športni dvorani ali na zunanjih
igriščih,
b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu špor‑
tne dvorane,
c) športnega orodja in opreme v objektu.
4. člen
Športni objekti se lahko dajo v uporabo:
– Osnovni šoli Sveta Ana
– športnim društvom in drugim, ki izvajajo letni program
športa v Občini Sveta Ana
– drugim društvom, klubom, zavodom, organizacijam,
fizičnim in pravnim osebam ter raznim skupinam za potrebe
organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.
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5. člen
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe športnih objek‑
tov mora upravitelj upoštevati naslednji vrstni red uporabnikov:
I. prioriteta:
Redna športna vzgoja in interesna športna vzgoja osnov‑
ne šole. Prednostna uporaba se nanaša na termine v času
šolskega pouka od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.30.
II. prioriteta
Programi interesne športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki jih sofinancira
Občina Sveta Ana.
III. prioriteta
Programi kakovostnega in vrhunskega športa, ki jih sofi‑
nancira Občina Sveta Ana
IV. prioriteta
Programi interesnih športnih aktivnostih predšolskih, šol‑
skih otrok ter otrok in mladine s posebnimi potrebami.
V. prioriteta
Programi športne rekreacije, ki jih sofinancira Občina
Sveta Ana.
VI. prioriteta
Druga društva, klubi, zavodi, organizacije, fizične in prav‑
ne osebe ter razne skupine za potrebe športne rekreacije ter
organizacije športnih, kulturnih in drugih prireditev.
V primeru, da se znotraj istega prioritetnega razreda po‑
javi več interesentov za isti termin, imajo prednost do terminov
v zgodnejših urah tisti interesenti, katerih člani so pretežno
učenci, dijaki in študenti.
Ob praznikih in vikendih se športna dvorana oddaja v upo‑
rabo prvenstveno za športna tekmovanja in druge komercialne
ter nekomercialne prireditve.
6. člen
Športna dvorana obratuje praviloma od začetka do konca
šolskega leta, zunanja igrišča pa v primeru ustreznih vremen‑
skih razmer skozi vso leto.
Termini za uporabo športnih objektov se določijo:
– od 15.45 do 21.00 ure od ponedeljka do petka,
– od 07.45 do 23.00 ure v soboto in nedeljo.
Termini za uporabo zunanjih igrišč se določijo:
– od 16.00 do 23.00 ure od ponedeljka do petka,
– od 8.00 dalje v soboto in nedeljo.
Izjemoma se lahko termin določi tudi izven obratovalnega
časa.
Posamezen termin časovno traja 1 ali 2 šolski uri oziroma
45 ali 90 minut.
7. člen
Uporabnik športne dvorane je upravičen do največ dveh
terminov tedensko za isto vadbeno skupino.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za zunanja igrišča.
8. člen
Športna dvorana se za potrebe rekreacije daje praviloma
v uporabo v dveh polovicah. Zaradi narave vadbe se lahko
da posameznemu uporabniku športno dvorano v uporabo v
celoti.
Zunanja igrišča se dajejo v uporabo po delih. Za tekmo‑
vanja in prireditve se lahko dajo v uporabo v celoti.
9. člen
Občina Sveta Ana praviloma enkrat letno do 1. junija
objavi javni poziv za uporabo športnih objektov za naslednje
šolsko leto.
Pisne prijave želenih terminov se posredujejo občinski
upravi Občine Sveta Ana.
Letni program uporabe športnih objektov za posamezno
šolsko leto sprejme upravitelj v skladu s prednostnim vrstnim
redom najkasneje do pričetka šolskega leta.
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega ter‑
mina je 15 dni.
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10. člen
Ne glede na obstoječi letni program uporabe športnih
objektov si Občina Sveta Ana pridržuje pravico do sklepanja
pogodb za uporabo športnih objektov glede na proste termine
letnega programa uporabe, kadar gre za športne ali druge pri‑
reditve oziroma dogodke splošnega in širšega pomena.
Po predhodnem dogovoru z uporabniki športnih objektov,
ki imajo termine določene v obstoječem letnem programu upo‑
rabe, je možna uporaba tudi v času zasedenih terminov.
Ne glede na javni poziv se pisna prijava za uporabo
športnih objektov posreduje vsaj 10 dni pred želenim datumom
uporabe.
Rok za odpoved ali spremembo že dogovorjenega datu‑
ma enkratne uporabe je 7 dni.
11. člen
Z uporabniki športnih objektov sklene Občina Sveta Ana
pogodbo o uporabi.
Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
– osnovne podatke pogodbenih strank,
– termin vadbe oziroma datum uporabe,
– seznam prostorov, ki se uporabljajo,
– nazive ekip ali vadbenih skupin,
– višino uporabnine za posamezen termin,
– način in vzroke za odpoved pogodbe,
– druge pogoje uporabe.
Osnovni pogoji uporabe se določijo s hišnim redom, ki je
priloga k pogodbi.
12. člen
Upravnik športnih objektov mora voditi dnevno evidenco
uporabe, iz katere so razvidni naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– vodja oziroma trener uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika,
– čas uporabe športnih prostorov,
– število udeležencev,
– podpis vodje oziroma trenerja,
– opombe o ugotovljenih in morebitnih pomanjkljivostih
oziroma poškodbah na objektu ali opremi.
Upravnik športnih objektov je dolžan mesečno dostaviti
Občini Sveta Ana dnevne evidence najkasneje do petega v
mesecu za pretekli mesec.
13. člen
Uporabniki športnih objektov v času uporabe le‑teh odgo‑
varjajo za red in disciplino, prav tako pa morajo na prireditvah
z gledalci zagotoviti svojo varnostno službo oziroma redarje, ki
bodo skrbeli za red in mir na prireditvi.
V primeru večjih kršitev javnega reda in miru, neustrezni
uporabi objektov oziroma opreme ali ob hujših kršitvah hišnega
reda (6. do 22. člen) se lahko uporabniku odpove pogodba o
uporabi športnih objektov.
14. člen
Občina Sveta Ana ne odgovarja za poškodbe igralcev
in nastopajočih pri uporabi športnih objektov, ki bi nastale ob
treningih, tekmah ali prireditvah.
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Stran

11355

17. člen
Cenik uporabnine se sprejme praviloma za obdobje ene‑
ga šolskega leta. Občina si pridržuje pravico do spremembe
cenika, ki ga potrdi občinski svet.
Cenik se lahko v primeru večjih nihanj stroškov, ki so
zajeti v uporabnini, spremeni tudi med šolskim letom.
18. člen
Uporabnina se ne zaračunava v naslednjih primerih:
– za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v
okviru zakonsko predpisane dejavnosti javnega zavoda,
– organizatorjem in izvajalcem športne vadbe za pred‑
šolske otroke,
– organizatorjem in izvajalcem športnih tekmovanj občin‑
skih športnih društev.
19. člen
Športna društva in drugi, ki izvajajo letni program športa
Občine Svete Ane ter druga društva, klubi, zavodi, organizacije,
fizične in pravne osebe iz Občine Sveta Ana so upravičeni do
znižane uporabnine.
20. člen
Nižjo uporabnino se lahko zaračunava za dejavnost v
tržno nezanimivih terminih ter za predstavitve dejavnosti javnih
programov, humanitarne prireditve in prireditve, katerih donator
ali organizator je Občina Sveta Ana.
Občina Sveta Ana lahko odda v najem športni objekt
tudi za druge namene, kot so zabavno‑glasbene, kulturne
prireditve, razstave in druge komercialne oziroma pridobitne
prireditve. Cena najema za te prireditve se oblikuje glede na
zahtevnost in je lahko višja od uporabnine.
O določitvi višini uporabnine iz prejšnjih dveh odstavkov
tega člena odloča župan.
21. člen
Uporabnina je prihodek Občine Sveta Ana in se vodi na
posebni postavki.
Pridobljeni prihodki se pridobivajo izključno za pokrivanje
stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem športne‑
ga objekta, investicije in investicijsko vzdrževanje.
22. člen
Občina Sveta Ana mora uporabnikom, katerih termini so
določeni z letnim programom uporabe športnih objektov na
podlagi podpisane pogodbe in dostavljene evidence izstaviti
račun najkasneje do petnajstega v mesecu za pretekli mesec.
V primeru enkratne uporabe športnih objektov se račun izstavi
v roku 15 dni po opravljeni storitvi.
Najemnik je dolžan plačati račun za uporabnino v roku 15
dni po prejemu računa. V kolikor uporabnik ne poravna računa,
izgubi pravico uporabe objekta do poravnave računa.
V primeru zamude plačila računa za več kot 60 dni, se
razveljavi pogodba o najemu objekta.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe
le‑teh uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen
samo v čistih športnih copatih.

23. člen
Ne glede na prvi odstavek 9. člena tega pravilnika se
prijave želenih terminov za šolsko leto 2010/2011 posreduje
do 31. 10. 2010.

III. NAČIN DOLOČANJA UPORABNINE

24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

16. člen
Osnova za določitev uporabnine so:
– Stroški materiala in storitev, ki zajemajo stroške ogre‑
vanja, električne energije, komunalnih storitev, materiala, ki je
potreben za redno delovanje objekta (čistila, sanitarni materi‑
al …), pisarniškega materiala, zavarovanja in čiščenja)
– stroški upravljanja (plačilo upravnika).

Št. 67105-02/2010
Sveta Ana, dne 23. septembra 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.
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4249.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Turnišče

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) je Občinski
svet Občine Turnišče na 23. redni seji dne 21. 9. 2010 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Turnišče
1. člen
V Statutu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07)
se besedilo 67. člena v celoti črta in se nadomesti z novim
besedilom:
»Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih za‑
dev v občini, in sicer:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro‑
gramov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in in‑
vesticij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo
pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in
zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij la‑
stnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih
odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocve‑
tličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri
tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prome‑
tna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro‑
storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje
njihove skupnosti,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in
izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kme‑
tijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih
proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kme‑
tijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo
do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potre‑
bami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in
varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih
prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravlja‑
nju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo
za opravljanje njihovih nalog,
– občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z obratovalnim
časom gostinskih obratov.«
2. člen
Besedilo 68. člena se v celoti črta.
3. člen
V 72. členu se črta tretja alineja ter besedilo predzadnjega
in zadnjega odstavka.
4. člen
Besedilo 74. člena se v celoti črta in se nadomesti z novim
besedilom:
»Za delovanje in opravljanje nalog krajevnih skupnosti se
zagotovijo sredstva v proračunu občine.
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Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov
prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sred‑
stva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij,
zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako prido‑
bljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti
v skladu z njihovim namenom.
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebujejo
za svoje delovanje sveti krajevnih skupnosti, zagotovi in z njimi
upravlja občina.
Izvajanje strokovnih nalog in administrativnih opravil za
potrebe krajevnih skupnosti in njihovih svetov zagotavlja ob‑
činska uprava.«
5. člen
Besedilo 75. člena se v celoti črta.
6. člen
Premoženje, pravice in obveznosti Krajevne skupnosti
Turnišče, Krajevne skupnosti Gomilice, Krajevne skupnosti
Nedelica in Krajevne skupnosti Renkovci preidejo na Občino
Turnišče.
7. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 197/23-2010
Turnišče, dne 22. septembra 2010
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

VOJNIK
4250.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih finan‑
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJ,
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski svet Občine Vojnik
na 33. seji dne 15. 9. 2010 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vojnik
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 105/09) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin‑kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

70

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

Proračun leta
2010
7.642.598
6.369.503
5.450.458
4.954.508

Uradni list Republike Slovenije
703 Davki na premoženje

249.500

704 Domači davki na blago in storitve

246.450

71 NEDAVČNI PRIHODKI

919.045

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

511.268

711 Takse in pristojbine

4.000

712 Globe in druge denarne kazni

8.000

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

73
74

Št.

KAPITALSKI PRIHODKI

38.573

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

24.573

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

14.000

PREJETE DONACIJE

24.352

730 Prejete donacije iz domačih virov

24.352

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

431.572

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.651.467

40

TEKOČI ODHODKI

2.491.126

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

41

94.937

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

III.

III./1

1.653.278

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

91.148
44.605

410 Subvencije

42

607.158

403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI

2.581.876
77.127
1.018.322
190.205

413 Drugi tekoči domači transferi

1.296.222

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.222.369

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.222.369

INVESTICIJSKI TRANSFERI

356.096

431 Invest. transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki

261.161

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

94.935

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

–8.869

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

4.000

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

4.000

750 Prejeta vračila danih posojil

4.000

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

1.700

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.700

441 Povečanje kapitalskih deležev
v privatnih podjetjih

500

44

1.210.170
778.598

32.736

11357

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

V.

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Stran

III/2

8.707
387.070
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1.296.501

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

1.200

VI.

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

2.300

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

50

ZADOLŽEVANJE

150.000

500 Domače zadolževanje

150.000

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

170.602

55

ODPLAČILO DOLGA

170.602

550 Odplačila domačega dolga

170.602

IX.

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

–27.171

X.

NETO ZADOLŽEVANJE(VII.‑VIII.)

–20.602

XI.

NETO FINANCIRANJE VI.+X.‑IX.)

8.869

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA

32.064

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2008-40 (9)
Vojnik, dne 15. septembra 2010
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

Stran

11358 /

Št.
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ZREČE
4251.

700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje

Cenik daljinskega ogrevanja

704 Domači davki na blago in storitve

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07)
objavlja

71

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributer‑
ju Petrol Energetika, d.o.o., Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 10.
2010 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za
7,1363%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne ener‑
gije 110,3208 Eur/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skla‑
dno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne od‑
jemalce (Uradni list RS, št. 31/10).
Na navedeno ceno se skladno z Zakonom o davku na do‑
dano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 150/2010-02
Zreče, dne 27. septembra 2010

NEDAVČNI PRIHODKI

1.900

35.410
10.410

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
TEKOČI ODHODKI

340.507

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

122.976
18.441

402 Izdatki za blago in storitve

189.750

I.

70

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

TEKOČI TRANSFERI

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
42

43

1.723.789
1.070.999
886.143

1.844.881

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

3.040
6.300
504.348
25.560
251.133
44.950

413 Drugi tekoči domači transferi

182.705

INVESTICIJSKI ODHODKI

861.978

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

861.978

INVESTICIJSKI TRANSFERI

138.047

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

118.333

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

19.714

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

v evrih
Proračun
leta 2010

575.895

40

Odlok o rebalansu Proračuna Občine Veržej
za leto 2010

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto

41.484

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

410 Subvencije

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 15/10) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

25.000
617.379

II.

409 Rezerve

ODLOK
o rebalansu Proračuna Občine Veržej
za leto 2010

139.010

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT‑B), ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni
list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej
na seji dne 28. 9. 2010 sprejel

146

KAPITALSKI PRIHODKI

403 Plačila domačih obresti

4252.

42.800

712 Globe in druge denarne kazni

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

VERŽEJ

87.000
184.856

1.000

714 Drugi nedavčni prihodki

74

73.450

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
72

725.693

–121.092

Uradni list Republike Slovenije
V.

44

VI.

C.

Št.

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

114.000

50

ZADOLŽEVANJE

114.000

500 Domače zadolževanje

114.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

14.837

55

ODPLAČILO DOLGA (550)

14.837

550 Odplačila domačega dolga

14.837

IX.

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

–21.929

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

99.163

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)

121.092

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEK. LETA

22.218

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se črta znesek »90.000,00
EUR« in se nadomesti z zneskom »114.000,00 EUR«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2010-4
Veržej, dne 28. septembra 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

4253.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr. in 126/07), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
27/08 – Odl. US, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine
Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej
na 29. seji dne 28. 9. 2010 sprejel

77 / 4. 10. 2010 /

Stran

11359

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
S tem sklepom se na parc. št. 732/4, 732/1, 731/1, 726/1,
725/7, 725/5, 725/4, 725/3, 725/2, 725/1, 724/15, 724/14,
724/13, 724/12, 724/11, 724/10, 724/9, 724/8, 724/7, 724/6,
724/5, 724/1, 844 in 843, vpisanih pri vložni številki 304, k.o.
Bunčani, in v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljutomeru
vknjiženih kot javno dobro, vzpostavi status grajenega javnega
dobra v lasti Občine Veržej.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa se odpišejo
od obstoječe vložne številke in se vpišejo k novi vložni številki
iste katastrske občine, kjer se vknjiži lastninska pravica na
Občino Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej z
zaznambo, da so nepremičnine grajeno javno dobro.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-9/2010-1
Veržej, dne 28. septembra 2010
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

ZAGORJE OB SAVI
4254.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja
javnega zavoda v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13,
13/10 in 59/10) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05,
12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07,
104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10)
in v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne
plače direktorja javnega zavoda Mladinski center Zagorje ob
Savi izdajam

SKLEP
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega
zavoda v plačni razred
I.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski cen‑
ter Zagorje ob Savi, se za določitev osnovne plače direktorja
uvrsti v 35. plačni razred.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2010 dalje.
Št. 100-31/2010
Zagorje ob Savi, dne 27. septembra 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Stran

11360 /

Št.
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VLADA
4255.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Ura‑
dni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10 in
74/10) se v 1. členu:
– v točki 1.3 znesek »491,7000« nadomesti z zneskom
»512,6600«,
– v točki 1.4 znesek »491,7000« nadomesti z zneskom
»512,6600«,
– v točki 2.1 znesek »437,0800« nadomesti z zneskom
»444,0900«,
– v točki 2.2 znesek »77,6100« nadomesti z zneskom
»84,2800«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 5. oktobra 2010.
Št. 00712-55/2010
Ljubljana, dne 4. oktobra 2010
EVA 2010-1611-0158
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

POPRAVKI
4256.

Tehnični popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu

V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah
v Novem mestu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62/10 je
bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi drugega
odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slove‑
nije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo,
102/07 in 109/09) dajem

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ulicah v Novem mestu
Doda se nov 5. člen, ki se glasi:
»5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.«
Št. 3506-3/2009
Novo mesto, dne 28. septembra 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VSEBINA

4215.
4216.
4217.
4218.

4219.
4220.
4255.

4221.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZO‑
Jed-1)
Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1)
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agen‑
ciji Republike Slovenije (ZSFCJA)
Zakon o spremembah Zakona o poštnih storitvah
(ZPSto-2A)

11277
11281

4235.
4236.

11291
11295

VLADA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za preno‑
sni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine
11296
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o Kra‑
jinskem parku Strunjan
11308
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
11360

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah Pravilnika o podrobnejše‑
mu načinu določanja meje obale
11309

SODNI SVET

4237.
4238.
4239.
4240.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnosti prido‑
bivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije 11333

4244.

OBČINE

4245.

BENEDIKT

4246.

BOVEC

4247.

4226.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Brežice za leto 2010 – 2
11337

4227.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2010
Sklep o manjši notranji igralni površini v Enoti vrtec
Cerkno
Sklep o cenah programov vrtca Cerkno
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

4228.
4229.
4230.
4231.

4232.
4233.

4234.

4243.

Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega
načrta (OPN) Občine Benedikt
11334
Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto
2010
11336

PUCONCI

4242.

4223.

4225.

MORAVSKE TOPLICE

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občin‑
ske volilne komisije Občine Moravske Toplice
11347
Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občin‑
ske volilne komisije Občine Moravske Toplice
11347
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Puconci
11347

Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kan‑
didatur na mesta predsednikov sodišč
11333

4224.

LJUBLJANA

Odlok o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov
in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov
11345
Odlok o dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih
11347

4241.

4222.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

LITIJA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija
za leto 2009
11344
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Litija za leto 2010
11344

4248.

BREŽICE

RAVNE NA KOROŠKEM

11348

SLOVENSKA BISTRICA

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta “Pod Jožefom” v Slovenski
Bistrici
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno-stanovanjsko za‑
zidavo PTZ Bistrica
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi –
javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi –
javno dobro

11348
11350
11351
11352

SVETA ANA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za
leto 2010
11352
Pravilnik o upravljanju in načinu oddajanja športnih
objektov Občine Sveta Ana
11354

TURNIŠČE

4249.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Turni‑
šče
11356

11338

4252.

11339
11339
11340

4253.

Odlok o rebalansu Proračuna Občine Veržej za
leto 2010
11358
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena
11359

CERKNO

VERŽEJ

VOJNIK

GROSUPLJE

4250.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto
2010
11356

KAMNIK

4254.

Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javne‑
ga zavoda v plačni razred
11359

4251.

Cenik daljinskega ogrevanja

4256.

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopol‑
nitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
11360

Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske
volilne komisije Občine Grosuplje
11340
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za
leto 2010
11340
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva
predšolskih otrok – Vzgojno-varstvenega zavoda
Antona Medveda Kamnik
11341
Pravilnik o označevalnih tablah na območju Velike
planine
11341

ZAGORJE OB SAVI

ZREČE

POPRAVKI

11358

Stran

11362 /
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/10
114.
115.

116.
117.
118.

119.

120.
121.

122.
123.

124.

VSEBINA
Akt o nasledstvu Konvencije o prometnih znakih,
sklenjene na Dunaju, dne 8. novembra 1968 (MN‑
KPZ)
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju
med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom
za lokalno samoupravo Republike Makedonije

675

802

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o pra‑
vicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji
o pravicah invalidov
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spre‑
membi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in
uskladitvi carinskih postopkov
Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o prepo‑
vedih ali omejitvah uporabe min, min presenečenja
in drugih priprav, kot je bil spremenjen 3. maja
1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. maja
1996), priloženega Konvenciji o prepovedi ali ome‑
jitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za
katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travma‑
tične učinke ali da glede ciljev delujejo enako
Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega proto‑
kola h Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe
nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lah‑
ko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali
da glede ciljev delujejo enako
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Medna‑
rodne organizacije dela št. 95 o zaščiti plač
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o upo‑
rabi določb Konvencije Združenih narodov o po‑
morskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede
ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib
in izrazito selivskih staležev rib
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o pri‑
vilegijih in imunitetah Mednarodnega sodišča za
pomorsko mednarodno pravo
Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega pro‑
tokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki
obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobič‑
nih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost
(URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združe‑
nih držav Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih
informacij in sodelovanju na področju jedrske var‑
nosti

805
805

805

806
806

807
807

807

808

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 77/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev

2587
2587
2588
2588
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