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5222.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena Usta‑
ve Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena Zakona
o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 –
uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

ISSN 1318-0576

Leto XX

dokumentiranje jam, za razvoj jamarstva in speleološke termi‑
nologije ter za prispevek k naravovarstveni zavesti Slovencev
glede pomena in občutljivosti kraških hidrogeoloških sistemov
in lepot
podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE
Društvu za raziskovanje jam Ljubljana.
Št. 094-06-23/2010-1
Ljubljana, dne 13. decembra 2010

Kot prvemu Slovencu z nazivom svetovni prvak v boksa‑
nju za njegov izjemni športni dosežek ter za njegovo visoko
etično športno držo, ki je široko prepoznana med njegovimi
številnimi privrženci

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE
Dejanu Zavcu.
Št. 094-06-24/2010-1
Ljubljana, dne 13. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

5223.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ob njegovi 100‑letnici, za neprecenljiv prispevek k raz‑
krivanju slovenskega podzemnega sveta in visoko strokovno

5224.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ob 40‑letnici njenega delovanja za vztrajno skrb in odgo‑
vorno delo v dobrobit invalidov, žrtev vojnih spopadov, čeprav
niso bili aktivni udeleženci spopadov
podeljujem
RED ZA ZASLUGE
Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije.
Št. 094-06-22/2010-1
Ljubljana, dne 13. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za dosežke v slovenskem alpinizmu ter za njegov pri‑
spevek k prepoznavnosti in ugledu slovenskega alpinizma v
svetu
podeljujem
RED ZA ZASLUGE
Silvu Karu.
Št. 094-06-25/2010-1
Ljubljana, dne 13. decembra 2010

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi tega objavljam poziv za zbiranje predlogov
možnih kandidatov za eno prosto mesto sodnika ustavnega
sodišča.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen
državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star
najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnike ustavnega so‑
dišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej
mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je
kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 003-03-5/2010-2
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

5226.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za dosežke v slovenskem alpinizmu in njegov prispevek k
ugledu slovenskega alpinizma v svetu in večji prepoznavnosti
Slovenije
podeljujem
RED ZA ZASLUGE
Francu Knezu.
Št. 094-06-26/2010-1
Ljubljana, dne 13. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

5227.

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za prosto mesto sodnika
ustavnega sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Usta‑
ve Republike Slovenije ter 9. in 12. člena Zakona o ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo)
objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Predsednik ustavnega sodišča me je obvestil, da izteče
mandat sodniku ustavnega sodišča dne 24. 5. 2011.

VLADA
5228.

Uredba o državnem prostorskem načrtu
za priključek Brezovica na avtocestnem
odseku Ljubljana–Vrhnika

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim
odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za priključek
Brezovica na avtocestnem odseku
Ljubljana–Vrhnika
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za državni prostorski načrt)
(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 priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–
Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je pod številko projekta 6443
izdelal LUZ, d. d., Ljubljana.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, obmo‑
čje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti
posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje
glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev
nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoji celostnega ohranja‑
nja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in na‑
ravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe
države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost
izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje
državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj
z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in pro‑
stor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje
prostora v občinah Log ‑ Dragomer in Brezovica.
(3) S postopkom priprave državnega prostorskega na‑
črta postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden. Posto‑
pek priprave državnega prostorskega načrta se je zaključil v
skladu z osmim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list
RS, št. 80/10).
(4) Oznake, navedene v 5. do 7., 9., 21. in 26. členu te
uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela držav‑
nega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
(1) Prostorski ureditvi, ki se načrtujeta z državnim prostor‑
skim načrtom, sta:
– izvennivojski priključek na območju avtoceste A1 Ljublja‑
na–Vrhnika, ki vključuje odsek avtoceste Brezovica–Vrhnika (v
nadaljnjem besedilu: avtocesta), vključevalne in izključevalne
rampe, severno in južno krožišče ter del povezovalne ceste med
krožiščema (v nadaljnjem besedilu: priključek Brezovica);
– povezovalna cesta, ki poteka od Lukovice prek križišča z
regionalno cesto R2‑409/0300 do severnega krožišča priključka
Brezovica in od južnega krožišča priključka Brezovica do križi‑
šča z regionalno cesto R3‑742/4806 pri nivojskem železniškem
prehodu na začetku Vnanjih Goric (v nadaljnjem besedilu: po‑
vezovalna cesta).
(2) Predmet državnega prostorskega načrta so tudi spre‑
mljajoče ureditve komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture ter prilagoditve obstoječih ureditev.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(obseg območja 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 prikazane na načrtu
parcel z elementi za zakoličbo (list 3.1 in list 3.2).
(2) Na območju državnega prostorskega načrta iz prejšnje‑
ga odstavka so skladno z geodetskim načrtom zemljišča oziroma
deli zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih
občinah:
a) k.o. Log:
– parcele: 17/2, 17/6, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 2001/2,
2001/3, 2004/2, 2051, 2099, 2100, 233/2, 254/1, 254/4, 27/1,
27/2, 29/3, 40/3, 46/10, 46/11, 46/13, 46/6, 46/7, 5/2, 66/11, 66/2,
67/1, 67/3 in 67/4;
– deli parcel: 15/2, 17/5, 17/7, 2004/1, 2033/1, 2037/1,
2044, 2098, 21/1, 21/2, 21/3, 2101, 233/11, 233/59, 249/4, 254/6,
254/7, 29/1, 29/2, 30/1, 35/12, 35/9, 4/2, 4/3, 40/1, 40/2, 40/7,
46/1, 46/12, 46/16, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/8, 49/6, 5/1, 64/1,
66/1, 66/10, 66/12, 66/14, 66/15, 66/5, 66/7, 66/9 in 67/2;
b) k.o. Brezovica:
– parcele: 3512/24, 3530/3, 3533/7, 3549/1, 3552/3, 3678/2,
3740/1, 3740/2, 542, 634/2, 640/4, 641/1, 643/5, 663/1, 663/4,
663/7, 666/1, 666/2, 669/3, 670/2, 671/3, 676/1, 676/2, 677/1,
678/1, 678/3, 691/5, 692/2, 692/3, 739/1, 739/2 in 740/2;
– deli parcel: 114/4, 3512/1, 3512/29, 3530/1, 3533/2,
3548/2, 3548/3, 3549/2, 3550/1, 3550/2, 3550/3, 3551, 3552/1,
3554, 3675, 3678/1, 3678/3, 3729/1, 3740/5, 3746, 3747, 543/2,
562/11, 562/2, 562/3, 562/4, 563, 632, 633, 634/1, 635/1, 635/2,
635/3, 640/1, 641/2, 642/1, 642/2, 643/1, 643/3, 659, 660/1,
660/2, 661/1, 663/3, 664, 665, 667/1, 667/2, 669/1, 669/2, 670/1,
671/1, 671/2, 674/6, 675/1, 675/10, 675/11, 675/13, 675/2, 675/3,
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675/4, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8, 675/9, 677/2, 680/1, 681, 682,
683, 684/2, 685, 687, 691/1, 691/4, 692/1, 693/1, 694, 695/2,
697, 737/1, 738/3 in 740/1.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE,
VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
5. člen
(priključek Brezovica)
(1) Priključek Brezovica je načrtovan za projektno hitrost
Vp = 40 km/h. Situacijski prikaz območja priključka Brezovica je
razviden iz ureditvene situacije (št. lista 2.1.1).
(2) Priključek Brezovica sestavljajo:
– odsek avtoceste med km 2,0 + 10,00 in km 2,3 + 60,00
ter km 2,8 + 80,00 in km 3,1 + 60,00, načrtovan v 6‑pasovni
izvedbi s po dvema zaviralnima in dvema pospeševalnima pa‑
sovoma; na vzhodni strani dolžine d = 350 m in na zahodni strani
dolžine d = 250 m;
– del povezovalne ceste, vključno s severnim in južnim
krožiščem ter nadvozom d = 70 m, š = 10,5 + 2,0 + 1,0 m, pod
kotom 75°;
– vključevalne in izključevalne rampe K‑1, K‑2, K‑3 in K‑4
(kraki priključka Brezovica).
(3) Tehnični elementi avtoceste so takšni, da trasa poteka
v premi. Iz 4‑pasovne se razširi v 6‑pasovno avtocesto. Širitev
se izvede na območju zaviralnih in pospeševalnih pasov v širini
5,5 m, na območjih odstavnega pasu pa 4,0 m. Cestišče ima
padec 0,14% in prečni nagib 2,5%. Trasa avtoceste se vkoplje
glede na obstoječi teren za 1–1,5 m, drugje se izvede nad
terenom približno 1,0 m z obojestranskimi odprtimi jarki. Ka‑
rakteristični profil trase avtoceste v skupni širini 42,0 m obsega
vozne pasove širine 6 × 3,75 m = 22,50 m, zaviralne oziroma
pospeševalne pasove širine 2 × 3,50 m = 7,00 m, robna pasova
širine 2 × 0,50 m = 1,00 m in robna pasova širine 2 × 0,25 m =
0,50 m ter srednji ločilni pas širine 1 × 4,00 m = 4,00 m.
(4) Tehnični elementi dela povezovalne ceste so takšni,
da se severno krožišče izvede z 2‑pasovnim voziščem dimenzij
2 × 4,50 m in s premerom srednjega otoka 32 m. Zunanji premer
krožišča znaša 50 m. Krožišče se izvede kot turbokrožišče. Nanj
se priključujeta kraka K‑1 in K‑2. Druga dva kraka v krožišču sta
del povezovalne ceste. Ob njegovi zahodni strani je hodnik za
pešce širine 2,00 m s cevno ograjo višine 1 m. Južno krožišče
se izvede z dvopasovnim voziščem dimenzij 2 × 4,50 m in s
premerom srednjega otoka 32 m. Zunanji premer krožišča je
50 m. Krožišče se izvede kot turbokrožišče. Nanj se priključujeta
kraka K‑3 in K‑4. Druga dva kraka v krožišču sta del povezovalne
ceste. Vzdolž njegove desne strani se izvede hodnik za pešce
širine 2,00 m s cevno ograjo višine 1 m.
(5) Tehnični elementi vključevalnih in izključevalnih ramp so
takšni, da vključevalni in izključevalni kraki ležijo tangencialno na
krožišče ter so namenjeni dovozu oziroma izvozu na avtocesto
v vseh štirih smereh:
– krak K‑1 se izvede kot dvosmerni krak dolžine 230 m iz
ljubljanske smeri. V km 2,4 + 00,00 se po predhodnem zaviral‑
nem pasu odcepi v desno. Dimenzije vozišča: 2 × 3,50 + 2 × 0,30
+ 2 × 1,5 m (bankine);
– krak K‑2 se izvede kot enosmerni krak dolžine 180 m
proti Vrhniki. Iz izvoza iz krožišča se izvede tangencionalni izvoz,
ki mu sledi prema in priključni radij na rob avtoceste. Dimenzije
vozišča: 5,00 + (2 × 0,25 m) + 2 × 1,5 m (bankine);
– krak K‑3 se izvede kot enosmerni krak dolžine 190 m iz
vrhniške smeri. Na izvozu z avtoceste se po predhodnem zavi‑
ralnem pasu nadaljnji potek izvede v premi. Dimenzije vozišča:
5,00 + (2 × 0,25 m) + 2 × 1,5 m (bankine);
– krak K‑4 se izvede kot dvosmerni krak dolžine 180 m
proti Ljubljani. Dimenzije vozišča: 2 × 3,50 m + (2 × 0,30 m)
+ 2 × 1,5 m (bankine).
(6) Priključni kraki in krožišči se izvedejo na nasipih, po‑
vezovalna cesta se zgradi v nadvozu. Vsi kraki in obe krožišči
priključka Brezovica se izvedejo s kamnitim materialom ob upo‑
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števanju lomljene brežine. Do višine 4,00 m se nasipi izvedejo v
naklonu 1: 3, če so višji, se spodaj izvede brežina v naklonu 1: 3,
zgornji del pa v naklonu 1: 2. Prehodi med ravnino in brežino se
izvedejo z vertikalnimi zaokrožitvami.
6. člen
(povezovalna cesta)
(1) Povezovalna cesta je od regionalne ceste R2‑409/0300
do stika s severnim krožiščem priključka Brezovica načrtovana
za projektno hitrost Vp = 40 km/h, od km 0,4 + 50,15 do začetka
naselja Vnanje Gorice za projektno hitrost Vp = 80 km/h, znotraj
naselja pa za projektno hitrost Vp = 50 km/h. Situacijski prikaz
območja povezovalne ceste je razviden iz ureditvenih situacij (št.
listov 2.1.1 in 2.1.2).
(2) Tehnični elementi cestnega odseka povezovalne ceste
od Lukovice do severnega krožišča: povezovalna cesta se od re‑
gionalne ceste R2‑409/0300 odcepi na območju naselja Lukovica
in se do severnega krožišča nadaljuje kot 5‑pasovnica. Cesta po‑
teka v nasipu. Karakteristični profil od križišča z R2‑409/0300 do
severnega krožišča v skupni širini 21,60 m obsega vozne pasove
širine 3 × 3,00 m = 9,00 m, pasove za leve zavijalce širine 3,00 m,
pasove za desne zavijalce širine 3,00 m, srednji ločilni otok širine
1,50 m, robne pasove širine 4 × 0,25 m = 1,00 m, razširitev za
jekleno varnostno ograjo na levi strani širine 0,35 m, bankino na
levi strani širine 1,25 m, hodnik za pešce na desni strani širine
2,00 m in bankino na desni strani širine 0,50 m.
(3) Tehnični elementi cestnega odseka povezovalne ceste
od južnega krožišča do Vnanjih Goric: od deviacije javne poti
v podvozu v km 0,4 + 50,15 poteka trasa povezovalne ceste
proti Barju in se priključi na križišče z obstoječo regionalno cesto
R3‑742/4806 tik pred nivojskim križanjem z glavno železniško
progo Ljubljana–Trst. Trasa se izvede kot 2‑pasovna. Na obmo‑
čju podvoza javne poti na opuščeni železniški progi Ljubljana–
Vrhnika (višina podvoza znaša 4,20 m) se cesta izvede v nasipu
višine 3–6 m, v nadaljevanju pa v nasipih višine 1,20–1,50 m.
(4) Karakteristični profil povezovalne ceste od južnega
krožišča do Vnanjih Goric v skupni širini 21,40 m obsega vozna
pasova širine 2 × 3,25 m = 6,50 m, robna pasova širine 2 ×
0,25 m = 0,50 m, bankino širine 2 × 1,25 m = 2,50 m, zasaditev
v pasu širine 2 × 3,35 m = 6,70 m, rigole ob ograji za dvoživke
širine 2 × 0,40 m = 0,80 m, ograjo za dvoživke širine 2 × 0,20 m
= 0,40 m, bermi v prostem profilu širine 2 × 0,50 m = 1,00 m in
dostopne poti širine 3,00 m.
(5) Karakteristični profil povezovalne ceste na območju
protihrupnih ograj na levi strani od km 0,9 + 20,00 do km
1,0 + 62,00, v dolžini 144 m, poleg tehničnih elementov iz
prejšnjega odstavka obsega še bankino (berma z odbojno
ograjo) širine 0,90 m. Oddaljenost protihrupne ograje od
roba vozišča je 2,97 m.
(6) Tehnični elementi deviacije regionalne ceste
R2‑409/0300: izvede se kot deviacija – razširitev obstoječe ce‑
ste proti jugu na pet pasov na območju novega semaforiziranega
križišča »Pod gradom«. Severni rob ceste ostane nespremenjen.
Karakteristični profil regionalne ceste R2‑409/0300 v skupni širini
25,10 m obsega vozna pasova širine 3 × 3,00 m = 9,00 m, pas
za leve zavijalce širine 3,00 m, pas za desne zavijalce širine
3,00 m, robna pasova širine 2 × 0,25 m = 0,50 m, prosti profil
širine 2 × 1,05 m = 2,10 m, kolesarski stezi širine 2 × 1,00 m =
2,00 m, hodnika za pešce širine 2 × 1,75 m = 3,50 m, prosti profil
za protihrupno ograjo širine 0,25 m + 0,25 m = 0,50 m in bankino
širine 1,00 m + 0,50 m = 1,50 m.
(7) Tehnični elementi deviacije regionalne ceste
R3‑742/4806: izvede se rekonstrukcija na območju križišča
pri Vnanjih Goricah. Deviacija predstavlja rekonstrukcijo se‑
vernega kraka križišča. Karakteristični profil regionalne ceste
R3‑742/4806 v skupni širini 15,10 m obsega vozna pasova širine
2 × 3,00 m = 6,00 m, pas za leve zavijalce širine 3,00 m, stezo
za mešani promet za kolesarje in pešce širine 2 × 2,55 = 5,10 m
ter bankini širine 2 × 0,50 m = 1,00 m.
(8) Elementi semaforiziranega križišča »Pod gradom«: kri‑
žišče regionalne ceste R2‑409/0300 in povezovalne ceste se
izvede kot štirikrako, pri čemer dva kraka sodita k regionalni cesti
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R2‑409/0300, tretji krak je povezovalna cesta, četrti – severni
krak – pa povezuje naselje Lukovica pri Brezovici z regionalno
cesto in povezovalno cesto.
(9) Elementi semaforiziranega križišča v Vnanjih Goricah:
križišče se izvede kot trikrako. Sestavljata ga kraka regionalne
ceste R3‑742/4806 in krak povezovalne ceste.
(10) Deviacije lokalnih cest in poljskih poti: zgradi se nova
lokalna pot vzdolž zahodnega roba povezovalne ceste od pod‑
voza javne poti po opuščeni železniški progi do km 0,8 + 70,00.
Deviacija služi dostopom na parcele zahodno od lokalne ceste. V
km 0,6 + 90,00 se na povezovalno cesto priključi lokalna cesta.
(11) Karakteristični profil javne poti v skupni širini 6,25 m ob‑
sega vozišče širine 4,75 m in bankini širine 2 × 0,75 m = 1,50 m.
(12) Karakteristični profil dostopne poti v skupni širini
3,00 m obsega vozišče širine 2,00 m in bankini širine 2 × 0,50 m
= 1,00 m.
(13) Na odseku deviacije regionalne ceste R2‑409/0300
in na območju izgradnje ceste v naselju Lukovica se izvedejo
dostopi na parcele ter dvorišča stanovanjskih in gospodarskih
objektov.
(14) Opuščena trasa železniške proge Ljubljana–Vrhnika
se v km 0,4 + 50,00 prekvalificira v javno pot. Povezovalna cesta
prečka opuščeno progo s podvozom, ki omogoča izvennivojski
prehod kmetijske mehanizacije (H = 4,20 m).
(15) Od križišča z regionalno cesto R2‑409/0300 do km 0,6
+ 0,00 se povezovalna cesta izvede s kamnitim materialom ob
upoštevanju lomljene brežine. Na mestih protihrupnih ukrepov
se izvedejo nasipi višine 2,0 m, ki se nadgradijo s protihrupnimi
ograjami. Kjer je niveleta nasipa manj od 1 m nad terenom, se tla
ojačajo. Za nasipe od km 1,5 + 0,00 do konca trase se dodatno
vgradi še 0,3 m debela plast kamnitega materiala.
7. člen
(objekti)
(1) Na trasi avtoceste, na območju priključka Brezovica,
na trasah regionalnih cest in na povezovalni cesti se izvedejo
novogradnje ali rekonstrukcije naslednjih objektov:
– nadvoz povezovalne ceste nad avtocesto v km 0,2
+ 99,107 povezovalne ceste;
– podvoz opuščene železniške proge Ljubljana–Vrhnika v
km 0,4 + 50,15 povezovalne ceste;
– prepust za kanal Na Golah v km 0,5 + 85,85 povezovalne
ceste;
– prepust v km 0,9 + 65,00 povezovalne ceste;
– most čez potok Drobtinka v km 1,4 + 28,303 povezovalne
ceste;
– cevni prepust za odvodni jarek v km 1,5 + 17,00 pove‑
zovalne ceste;
– podaljšanje prepusta v km 1,8 + 80,00 avtoceste;
– podaljšanje prepusta v km 2,2 + 29,00 avtoceste;
– podaljšanje prepusta v km 2,8 + 06,00 avtoceste;
– podaljšanje prepusta v km 0,1 + 57,00 regionalne ceste
R2‑409;
– podaljšanje prepusta v km 0,2 + 61,30 regionalne ceste
R2‑409;
– podaljšanje prepusta v km 0,3 + 73,50 regionalne ceste
R2‑409.
(2) Položaj in velikost objektov iz prejšnjega odstavka sta
razvidna iz ureditvenih situacij (št. listov 2.1.1 in 2.1.2), vodo‑
tokov pa iz detajlnejšega prikaza regulacij vodotokov (št. lista
2.5).
(3) Nadvoz nad avtocesto povezuje severno in južno kro‑
žišče nad njo. Širina avtoceste pod nadvozom znaša 32,50 m.
Karakteristični profil nadvoza v skupni širini 13,15 m obsega
vozne pasove širine 3 × 3,00 m = 9,00 m, vmesni ločilni pas
širine 0,40 m, robna pasova širine 2 × 0,25 m = 0,50 m, pločnik
z robnim vencem na desni strani širine 2,50 m in robni venec
objekta širine 0,75 m.
(4) Podvoz opuščene železniške proge Ljubljana–Vrhnika
se izvede pod povezovalno cesto in premošča deviacijo javne
poti na trasi opuščene železniške proge pod kotom 58°. Širina
povezovalne ceste je 10,70 m, širina hodnikov znaša desno
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2,50 m in levo 0,75 m. Deviacija javne poti pod podvozom je
široka 5,00 m (s širino hodnikov 1,00 m).
(5) Prepust za kanal Na Golah se izvede kot križanje ceste
in potoka pod kotom 75°. Prek prepusta potekata povezovalna
cesta širine 7,35 m in lokalna cesta širine 4,75 m. Prečni prerez
kanala je trapezne oblike, na obeh straneh pa se izvede 0,40 m
široka polička za dvoživke in male sesalce.
(6) Prepust v km 0,9 + 65,00 povezovalne ceste se izvede
kot premostitev melioracijskega jarka in povezovalne ceste pod
kotom 90°. Prek objekta poteka cesta, široka 7,38 m. Melioracij‑
ski jarek je trapezne oblike, na obeh straneh pa se izvede 0,40 m
široka polička za dvoživke in male sesalce.
(7) Most v km 1,4 + 28,303 povezovalne ceste čez potok
Drobtinka se izvede kot premostitev regulacije potoka pod kotom
75°. Prek objekta poteka cesta širine 7,08 m. Regulacija potoka
pod mostom je v prečnem prerezu trapezne oblike, na obeh
straneh pa se izvede 0,75 m široka polička za dvoživke.
8. člen
(prometna oprema in signalizacija)
(1) Prometna oprema in signalizacija se izvedeta na avto‑
cesti, priključku Brezovica, vseh križiščih regionalnih cest in na
povezovalni cesti. Prometna oprema je razvidna iz ureditvenih
situacij (št. listov 2.1.1 in 2.1.2).
(2) Izvedeta se povezava in sinhronizacija med semafo‑
rizacijo križišča na R3‑742/4806 in signalizacijo obstoječega
prometnega prehoda čez železniške tire.
9. člen
(krajinskoarhitekturno urejanje)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se ohranijo
drevesna in grmovna vegetacija, katere odstranitev ni nujno
potrebna zaradi gradnje objektov in varnosti prometa. Z novimi
zasaditvami pa se zagotavlja čim manjša vidna izpostavljenost
nasipov in objektov v odprti krajini. Situativen prikaz krajinsko‑
arhitekturnih ureditev je razviden iz ureditvenih situacij (št. lista
2.1.1 in 2.1.2).
(2) Krajinskoarhitekturna ureditev mora biti obdelana v
projektni dokumentaciji v načrtu krajinske arhitekture.
(3) Izbor rastlin za novo zasaditev naj temelji na analizi
vegetacijskih razmer v prostoru in na želenih oblikovnih učinkih.
Zasaditev naj upošteva lokalno značilne rastline in tiste vrste, ki
že ustvarjajo pomembno identiteto tega območja.
(4) Nadvoz povezovalne ceste prek avtoceste, podvozi
deviacij, mostovi, priključki, križišča in krožišča ter druga cestna
oprema in protihrupni objekti morajo biti arhitekturno in krajinsko
v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v skladu z urbano in
krajinsko podobo prostora. Protihrupne ograje in ograje za dvo‑
živke morajo biti, kjer to narekuje koncept zmanjševanja vidne
izpostavljenosti ceste, na zunanji strani obsajene z vegetacijo.
(5) Priključek Brezovica in povezovalna cesta se izvedeta
tako, da vizualno čim manj zapirata krajino. Nasipi se zatravijo ali
zasadijo z nizkimi grmovnicami v skladu s krajinskoureditvenim
načrtom in okoljskim poročilom. Intenzivneje se zasadijo:
– priključni kraki K‑1, K‑2, K‑3 in K‑4;
– nadvoz povezovalne ceste nad obstoječo avtocesto v
km 0,2 + 99,107;
– brežine vodotoka Drobtinka, ki prečka povezovalno cesto
med km 1,4 + 0,00 in 1,4 + 0,40 povezovalne ceste;
– robovi vodnih zadrževalnikov Z1 in Z2.
(6) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obce‑
stnega prostora so naslednji:
– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami,
z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne
krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasi‑
pov in vkopov v obstoječi relief. Posebna pozornost se nameni
oblikovanju terena pri nasipih cest, priključkov in deviacij in na‑
sipih deviacij. Brežine se zatravijo, zasadijo z grmovnicami ali
drevjem v skladu z načrtom krajinske arhitekture;
– regulacije, prestavitve in ureditve vodotokov se izvedejo
sonaravno, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasadi‑
tvijo lokalno značilne obvodne vegetacije;
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– osnovna izhodišča načrtovane zasaditve so zagotovi‑
tev vpetosti posega v prostor, vzpostavitev vozniku prijetnega
obcestnega prostora z možnostjo razgleda in izločanje posega
pogledom iz izbranih delov prostora. Zasaditev mora temeljiti
na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in za prostor
značilnih oblikah vegetacije (posamezni soliterji, živice, gozdni
sestoj, posamezne skupine dreves, obvodna vegetacija, kmetij‑
ske površine).
(7) Na območju priključka Brezovica in delu povezovalne
ceste od Lukovice do severnega krožišča se izvede zasaditev na
nasipu priključnih krakov in ob nasipih protihrupnih ograj. Z za‑
saditvijo ob nasipih priključka se zakrije vizualne izpostavljenosti
višine nasipa ter velika višina protihrupne ograje pred pogledi iz
bližnjih naselij in iz glavnih cest v okolici nasipa.
(8) Na območju zadrževalnika Z1 in Z2 se izvede zasaditev
ob robovih zadrževalnika, da se prikrije tehnični videz in vidna
izpostavljenost obeh bazenov.
(9) Krajinskoarhitekturne rešitve na odseku povezovalne
ceste od stika z južnim krožiščem do semaforiziranega križišča
v Vnanjih Goricah se prilagajajo obstoječi krajinski sliki in z mi‑
nimalno zasaditvijo vzdolž ceste zakrivajo vidno izpostavljenost
slednje na nasipu.
(10) Na mestih, kjer trasa prekine obstoječo živico v pro‑
storu, se sanirajo prizadeti robovi živice, ki pogosto potekajo ob
kanalih, vodotokih (potokih) in robovih polj.
(11) Kjer je zaradi gradnje ceste in regulacije struge Drob‑
tinke načrtovana odstranitev obvodne vegetacije, se območje
ustrezno sanira. Namen zasaditve je postaviti obstoječi ekosi‑
stem v ravnotežje in hkrati zakriti vizualno izpostavljeno višino
cestnega nasipa. Sadike se zasadijo na zračno stran nasipa,
zato da se ne ovira pretočnost struge.
10. člen
(nadomestni habitat)
(1) Za nadomestitev izgubljenih živic oziroma lesne vege‑
tacije se izvede nadomestni habitat v obliki nove živice. Lokacija
nadomestnega habitata je zahodno od povezovalne ceste, ob
obeh straneh kanala »Na Golah«, v skupni dolžini približno
2 × 400 m in širini 4,5 m. Situativni prikaz nadomestnega habitata
je razviden iz ureditvene situacije (št. lista 2.1.2).
(2) Kanal se na obeh straneh zasadi z lokalno značilnimi
drevesnimi in grmovnimi vrstami.
(3) Načrt ureditve nadomestnega habitata je sestavni del
načrta krajinske arhitekture v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(4) Vzpostavitev nadomestnega habitata obsega fazo teh‑
nične ureditve in fazo aktivnega usmerjanja razvoja v želeno
stanje. Tehnična ureditev nadomestnega habitata mora biti izve‑
dena do izdaje uporabnega dovoljenja za avtocestni priključek.
(5) Strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnega habi‑
tata izvaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki izda
tudi mnenje, da je nadomestni habitat vzpostavljen.
(6) Po izdaji mnenja iz prejšnjega odstavka prenese inve‑
stitor kmetijska ali gozdna zemljišča v nadomestnem habitatu v
lasti Republike Slovenije v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov, vodna zemljišča pa v upravljanje Ministrstva za okolje
in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje.
(7) Podrobnejša navodila za upravljanje in vzdrževanje
zemljišč v nadomestnem habitatu se opredeli v načrtu ureditve
nadomestnega habitata.
11. člen
(odstranitev objektov)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta se zaradi
gradnje povezovalne ceste odstranijo naslednji objekti:
– gospodarski objekt na parceli št. 691/1, k.o. Brezovica,
severno ob potoku Drobtinka, na območju povezovalne ceste od
km 1,4 + 0,00 do 1,4 + 40,00;
– kozolec na parceli št. 667/1, k.o. Brezovica, severno od
priključnega kraka K1, km 2,4 + 80,00;
– servisni objekt na parcelah št. 737/1, 3678/3 in 739/1, vse
k.o. Brezovica, vzhodno od ceste R3‑742/4806, km 0,0 + 30,00.
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(2) Situativen prikaz objektov iz prejšnjega odstavka je
razviden iz ureditvenih situacij (št. listov 2.1.1 in 2.1.2).
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH
UREDITEV NANJE
12. člen
(komunalni vodi)
(1) Zaradi gradnje priključka Brezovica in povezovalne ce‑
ste se zaščitijo, preuredijo ali prestavijo obstoječe komunalne,
energetske in telekomunikacijske naprave in objekti. Situativen
prikaz komunalnih vodov je razviden iz ureditvenih situacij
(št. listov 2.2.1 in 2.2.2).
(2) Infrastrukture se ne sme prestavljati na območja kul‑
turne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena
tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
13. člen
(vodovod)
Na trasi priključka Brezovica in povezovalne ceste se
lokalno prestavijo, zamenjajo ali zaščitijo naslednji vodovodi:
– od km 0,0 + 22,00 do km 0,0 + 65,00 se v vozišču
povezovalne ceste zamenja obstoječi cevovod s cevovodom
Duktil v dolžini 49 m;
– v km 0,0 + 26,00 in 0,0 + 32,00 povezovalne ceste se iz‑
vede prevezava obstoječih odcepov vodovoda s cevmi Duktil;
– od km 0,0 + 75 do km 0,1 + 37,00 regionalne ceste
R2‑409/0300 se prestavi obstoječi cevovod v načrtovani hodnik
za pešce v dolžini 62 m. Prestavljeni cevovod se izvede s cevmi
Duktil DN 150 mm;
– v km 2,2 + 90,00 avtoceste se zaščitna cev obstoječega
vodovodnega priključka podaljša v dolžini 20 m na vsako stran
avtoceste;
– od km 1,5 + 26,00 do km 1,6 + 90,00 povezovalne ceste
se obstoječi cevovod zamenja s cevovodom s cevmi Duktil DN
150 mm v dolžini 190 m. Cevovod se položi v pločnik povezo‑
valne ceste;
– v km 0,0 + 39,00 regionalne ceste R3‑742/4806 se ob‑
stoječi cevovod v dolžini 32 m prestavi v novo traso s poševnim
prečkanjem regionalne ceste. Prestavljeni cevovod se izvede s
cevmi Duktil DN 100 mm;
– od km 0,0 + 47,00 do km 0,100 se v regionalni cesti
R3‑742/4806 zaščitita obstoječa cevovoda v dolžini 52 m.
14. člen
(kanalizacija)
Na trasi priključka Brezovica in povezovalne ceste se iz‑
vedeta prestavitev in zaščita naslednjih kanalizacijskih vodov:
– od km 0,0 do km 0,0 + 96,00 regionalne ceste
R2‑409/0300 se zaščiti obstoječa kanalizacija DN 300 za od‑
vod komunalnih odpadnih vod v dolžini 96 m;
– v km 1,7 + 13,00 povezovalne ceste se zaščiti obsto‑
ječa kanalizacijo DN 300 za odvod komunalnih odpadnih vod
v dolžini 60 m.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na trasi priključka Brezovica in povezovalne ceste se
prestavi, zamenja ali zaščiti elektroenergetsko omrežje.
(2) Srednjenapetostna voda sta:
– v km 1,3 + 80,00 povezovalne ceste se obstoječi dalj‑
novod (v nadaljnjem besedilu: DV) 20 kV Brezovica višinsko
popravi s postavitvijo novih stojnih mest;
– v km 0,8 + 40,00 povezovalne ceste se obstoječi DV
20 kV Brezovica višinsko popravi s postavitvijo novih stojnih
mest.
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(3) Pri križanjih srednjenapetostnih vodov iz prejšnjega
odstavka se zagotovi minimalna varnostna višina prečkanja
DV nad cestiščem.
(4) Nizkonapetostna voda sta:
– v km 1,4 + 30,00 povezovalne ceste se obstoječi nizko‑
napetostni prostozračni vod pokabli na prečkanju povezovalne
ceste v dolžini 62 m. Izvedeta se zatezna stebra. Kabel se
uvleče v načrtovano kabelsko kanalizacijo;
– v km 2,3 + 20,00 se obstoječi nizkonapetostni kabel,
ki prečka avtocesto, označi in pri širitvi avtoceste po potrebi
zaščiti.
16. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na območju priključka Brezovica se z javno razsvetlja‑
vo opremijo: križišči, krožišči in vsi avtocestni priključki.
(2) Prižigališča javne razsvetljave se predvidijo v nasle‑
dnjih križiščih:
– prižigališče javne razsvetljave Lukovica v načrtovanem
križišču na regionalni cesti R2‑409/0300. Prižigališče se napaja
iz transformatorske postaje Lukovica dolina po zemeljskem
kablu nizke napetosti, uvlečenem v kabelsko kanalizacijo;
– prižigališče javne razsvetljave Lukovica v načrtovanem
križišču na regionalni cesti R3‑742/4806. Prižigališče se napaja
iz transformatorske postaje Vnanje Gorice zadružni dom po
zemeljskem nizkonapetostnem kablu, uvlečenem v kabelsko
kanalizacijo.
(3) Meritve porabljene električne energije se izvajajo v
načrtovanih prižigališčih. Meritve porabljene električne energije
za razsvetljavo avtocestnih priključkov se izvajajo ločeno od
meritev porabe razsvetljave križišč in krožišč.
(4) Zaradi gradnje priključka Brezovica se izvede semafo‑
rizacija v načrtovanem križišču na regionalni cesti R2‑409/0300
in v načrtovanem križišču na regionalni cesti R3‑742/4806.
(5) Postavitev semaforske naprave se predvidi v vsa‑
kem posameznem križišču, poleg omare prižigališča javne
razsvetljave, od kjer se semaforska naprava napaja preko niz‑
konapetnostnega kabla. V semaforiziranih križiščih se izvede
skupna kabelska kanalizacija z javno razsvetljavo. Izvedeta se
povezava in sinhronizacija med semaforizacijo križišča na re‑
gionalni cesti R3‑742/4806 in obstoječim prometnim prehodom
čez železniške tire.
(6) Osvetljevanje se zagotovi z okolju prijaznimi svetili
v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti svetlobnega
onesnaževanja okolja.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Na območju priključka Brezovica in povezovalne ceste
se prestavijo, zamenjajo ali zaščitijo naslednji obstoječi tele‑
komunikacijski vodi:
– po celotni trasi med križiščem na regionalni cesti
R2‑409/0300 do križišča na regionalni cesti R3‑742/4806 se
zgradi telefonska kabelska kanalizacija iz cevi 1 × PEHD 2
× 50/42 mm in cevi 1 × 2 PVC 110 mm za potrebe Telekoma
Slovenije, d. d.;
– od km 0,2 + 00,00 do km 0,40 + 00,00 (križišče na cesti
R2‑409/0300) se prestavijo simetrični bakreni kabel 3 (K‑3)
krajevnega kabelskega omrežja telefonske centrale Brezovica
in koaksialni kabli krajevnega omrežja;
– od km 0,1 + 20,00 do km 0,4 + 00,00 regionalne ceste
R3‑742/4806 se prestavi simetrični bakreni kabel medkrajev‑
nega kabelskega omrežja med telefonsko centralo Brezovica
in telefonsko centralo Notranje Gorice;
– od km 2,0 + 80,00 do km 2,4 + 40,00 in od km 2,8 + 40,00
do km 3,1 + 20,00 se prestavi oziroma zaščiti kabelska kanalizaci‑
ja DARS (cevi 4 × PEHD 2 × 50/42 mm) in naslednji kabli: optični
kabel DARS (Ljubljana (Grič)–Postojna), simetrični bakreni kabel
klica v sili, optični kabel K‑365 Telekoma Slovenije, d. d. (med te‑
lefonsko centralo Vič in telefonsko centralo Vrhnika), optični kabel
K‑440 Telekoma Slovenije, d. d. (Ljubljana–Postojna).
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VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
18. člen
(določitev parcel)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom v načrtu
parcel z elementi za zakoličbo (št. listov 3.1 in 3.2), v katerem
so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel
v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega
prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene z državnim prostorskim načrtom, se
po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim stanjem
na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembno‑
sti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA,
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
19. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško‑
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni
iz prikaza stanja prostora. Investitor posega mora zagotoviti
ukrepe za varstvo kulturne dediščine med gradnjo.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celo‑
tnem območju državnega prostorskega načrta, kjer ni registri‑
ranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovar‑
stvenega soglasja zagotovi izvedbo:
– predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološke‑
ga potenciala in
– drugih ukrepov varstva, določenih na podlagi rezultatov
predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Investitor na območju državnega prostorskega načrta,
kjer načrtovane ureditve segajo v območje registriranega arheo‑
loškega najdišča oziroma njegovo vplivno območje, pred pridobi‑
tvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo predhodnih
arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala.
(4) Pred pričetkom del investitor zagotovi izvedbo zašči‑
tnih izkopavanj odkritih najdišč s poizkopavalno obdelavo gra‑
diva oziroma arhiva najdišča oziroma druge ukrepe varstva, do‑
ločene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav, v
času izvedbe pa stalni arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
Deli arheološke dediščine, ki so najdeni med izvedbo posegov
v prostor, naj, če je le mogoče, ostanejo, kjer so.
(5) Pri gradnji v območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo možno površino, ki
še omogoča izgradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali
med izvedbo del ugotovi lokacijo pomembne arheološke dedi‑
ščine, se rešitve prilagodi tako, da dediščina ne bo ogrožena.
(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pri‑
stojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(7) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika
varstva kulturne dediščine so: gradnja v bližini enot kultur‑
ne dediščine naj se ne izvaja s težkimi gradbenimi stroji, ki
povzročajo višje ravni vibracije (težka pnevmatska kladiva,
valjarji in podobno), prav tako naj se ne načrtuje miniranja. Pred
pričetkom izvajanja del naj se poskusno izmerijo pospeški in
hitrosti vibracij pri najbližjih objektih kulturne dediščine: Hiša
Tržaška 591 – EŠD 11763, Domačija Vrhniška 4 – EŠD 11768,
Opuščena železniška proga Brezovica–Vrhnika – EŠD 12533
in Kapelica v Lukovici pri Brezovici – EŠD 11850, ki je v nepo‑
sredni bližini meje območja državnega prostorskega načrta.
(8) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pri‑
stojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
20. člen
(ohranjanje narave)
(1) Dendrološke naravne vrednote se v največji možni
meri ohranja nepoškodovane. Okrog njih se teren ne sme na‑
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sipati. Gradbena dela na območju rastišč drevesnih naravnih
vrednot se izvedejo tako, da se nadzemni in podzemni deli
dreves ne poškodujejo.
(2) Za migracijo dvoživk se izvedejo prehodi pod cesti‑
ščem povezovalne ceste. Lokacije prepustov in dimenzije so
naslednje:
– kanal Na Golah, prepust v km 0,5 + 85,85;
– prepust melioracijskega jarka v km 0,9 + 65,00;
– regulacija Drobtinke z gradnjo mostu v km 1,4 +
28,303.
(3) Prepusti iz prejšnjega odstavka se izvedejo s predpi‑
sanimi dimenzijami struge ter poličk za prehod dvoživk širine
0,40 m in za prehod vider (kanal Na Golah) širine 0,75 m.
Prehodi se izvedejo s svetlo višino 1 m nad nivojem struge. V
prepustih melioracijskih jarkov se dodatno izvedejo inundacijski
prepusti.
(4) Za usmerjanje dvoživk v prepuste se rob nasipa vzdolž
povezovalne ceste, od podvoza v km 0,4 + 50,15 do cevnega
prepusta ∅ 120 v km 1,5 + 17,00, oblikuje tako, da deluje
kot usmerjevalna ograja za dvoživke, ki s svojim zavihanim
zgornjim robom preprečuje prehod dvoživk prek nasipa. Zavi‑
hani rob nasipa se izvede v višini 0,60 m nad nivojem terena.
Pri prehodih se (za preprečitev migracije dvoživk na cesto)
izvedejo betonski kanali, pokriti z rešetkami. Rob nasipa za
usmerjanje dvoživk pa se na navedenem odseku ne izvede na
levi strani povezovalne ceste od km 0,9 + 20,00 do km 1,0 +
60,00, kjer je nasip s protihrupno ograjo.
(5) Zasaditev vegetacije vzdolž trase povezovalne ceste
in priključka Brezovica se izvede v okviru zaključnih gradbenih
del na obeh straneh cestišča. Pas vegetacije naj bo dovolj
širok, da se v njem zasadita hkrati drevesna in grmovna vege‑
tacija. Rastlinske vrste naj bodo lokalno značilne vrste.
(6) Urejanje Drobtinke se izvede izključno sonaravno z
uporabo lokalno značilnih vrst. Posegi morajo biti izvedeni tako,
da se zagotovi nemotena migracija rib in ohrani obstoječi vodni
režim. Obrežna vegetacija se ohranja v največji možni meri.
(7) Posegi v vodotokih se izvedejo zunaj glavne drstitvene
sezone, ki traja od februarja do konca junija. Poseg v vodotok
mora biti prostorsko in časovno omejen z minimalnim vnosom
snovi v vodo.
(8) Zaradi načrtovanega posega naj se nujna odstranitev
dela obrežne vegetacije vodotoka Drobtinka izvede izven gnez‑
ditvene sezone, ki traja od konca aprila do konca julija.
(9) Čiščenje korita, regulacija vodotoka Drobtinka ter či‑
ščenje kanala Na Golah in melioracijskih jarkov naj se izvedejo
v čim manjšem obsegu in zunaj gnezditvene sezone, ki traja od
konca aprila do konca julija.
(10) Intenzivna hrupna gradbena dela se izvajajo zunaj
gnezditvene sezone, ki traja od konca aprila do konca julija.
(11) Vzdolž celotnega cestišča povezovalne ceste se v
izognitev trkov z divjadjo namestijo svetlobni odsevniki. Na
območju priključnih krakov se izvede ograja za divjad, ki je
v spodnjem delu gostejša, da se prepreči dostop dvoživk na
avtocesto.
(12) Po zgraditvi povezovalne ceste je treba omejiti vožnjo
po utrjeni nekategorizirani makadamski cesti od regionalne
ceste R2‑409/0300 do regionalne ceste R3‑742/4806. Cesta
je namenjena samo lokalnemu dovozu.
(13) V nočnem času se gradbišča in cestišča ne smejo
osvetljevati.
(14) Prevoz gradbene mehanizacije in dovoz gradbenega
materiala se izvajata po obstoječi infrastrukturi. Dovozna ce‑
sta do gradbišča se izvede po načrtovani trasi. Na varovanih
območjih ni dovoljeno odlagati odpadkov in gradbenega mate‑
riala ter načrtovati parkirišč in obračališč za tovorna vozila in
delovne stroje.
21. člen
(ukrepi za zaščito voda)
(1) Načrtovanje ukrepov temelji na preprečevanju one‑
snaženja okolja zaradi možnih izlitij olja (nafte) oziroma s
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padavinskim izpiranjem cestišča. Načrtovana je gradnja cestne
kanalizacije (obcestni jarki), ki se steka v dva zemeljska zadr‑
ževalnika. Ukrepi za zaščito voda so prikazani v ureditvenih
situacijah (št. listov 2.1.1 in 2.1.2).
(2) Dovodna kanalizacija do zadrževalnikov se izvede
iz vodotesnih armiranobetonskih cevi ustreznega premera z
vodotesnimi spoji in priključki cevi na jaške.
(3) Za območje avtoceste, ki ne gravitira k zadrževalniku,
se izvedejo koalescentni lovilci olja na koncu vsakega zemelj‑
skega zadrževalnika pred iztokom v okolje in kot posamezen
objekt na koncu obcestnega jarka, ki se ne izteka v zadrže‑
valnik.
(4) Tehnični elementi koalescentnih lovilcev olja z obvo‑
dom so naslednji:
– KLO1 z obvodom 25/250 l/s se izvede na koncu cestne
kanalizacije na desni strani avtoceste pred prepustom za potok
Drobtinka;
– KLO2 z obvodom 25/250 l/s se izvede na koncu obce‑
stnega jarka na levi strani avtoceste pred prepustom za potok
Drobtinka – nasproti KLO1;
– KLO3 z obvodom 10/100 l/s se izvede na koncu ob‑
cestnega jarka na levi strani avtoceste pred prepustom za
Lukovški potok;
– KLO4 z obvodom 25/250 l/s se izvede na koncu obce‑
stnega jarka na levi strani avtoceste pred prepustom za nezna‑
ni potok (400 m od Lukovškega potoka proti Vrhniki);
– KLO5 z obvodom 25/250 l/s se izvede na koncu cestne
kanalizacije na desni strani avtoceste pred prepustom – na‑
sproti KLO4.
(5) Zemeljska zadrževalnika se izvedeta kot objekta brez
stalne vode. Bazena ne prepuščata vode in imata oblogo iz
bentonitne polsti. Zemeljski nasipi se izvedejo na raščenem
terenu z nagibom brežin največ 1: 2 in širino zgornjega roba
vsaj 2 m. Na delu, kjer se izvede dostop, naj bo krona nasipa v
širini vsaj 4 m. Nasip se izvede v plasteh v debelini 20–30 cm
iz slabo prepustnega materiala. Zunanje brežine nasipa se
dodatno obsujejo z zemeljskim materialom.
(6) Tehnični elementi zadrževalnega zemeljskega bazena
Z1 so: objekt se izvede na spodnjem delu sedanjega travni‑
ka na desni strani avtoceste in ob levem bregu Lukovškega
potoka. Oblika zadrževalnika je trikotna, izvede se v nasipu
višine do 1,5 m; na spodnjem delu je kota nasipa 298,00 m
nadmorske višine. Padavinska voda se spelje v zadrževalnik
po prepustu iz armiranobetonskih cevi, vtok v bazen je s strani.
Dostop do bazena je mogoč z regionalne ceste R2‑409/0300.
Objekt se ogradi.
(7) Tehnični elementi zadrževalnega zemeljskega bazena
Z2 so: objekt se izvede na levi strani avtoceste pred prepustom
za Lukovški potok na območju med Lukovškim potokom in
nasipom priključnega kraka K‑3. Spodnji del zadrževalnika se
izvede v nasipu višine do 20 cm. Padavinska voda se spelje
v zadrževalnik po sifonskem prepustu pod avtocesto iz armi‑
ranobetonskih cevi, vtok v bazen je s strani. Sifonski prepust
povezuje obcestna jarka na obeh straneh avtoceste. Objekt
se ogradi.
22. člen
(regulacija potokov)
(1) Na območju priključka Brezovica in povezovalne ceste
do Vnanjih Goric se uredijo naslednji površinski vodotoki in
jarki:
– potok Drobtinka na območju priključka Brezovica v km
2,2 + 30,00 avtoceste ter med km 1,4 + 0,00 in 1,4 + 40,00
povezovalne ceste;
– Lukovški potok na območju priključka Brezovica v km
2,8 + 05,00 avtoceste;
– kanal Na Golah med km 0,5 + 60,00 in 0,6 + 0,00 po‑
vezovalne ceste;
– melioracijski jarek v km 0,9 + 60,00 povezovalne ce‑
ste;
– jarek med km 1,4 + 80,00 in 1,5 + 20,00 povezovalne
ceste.
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(2) Regulacije iz prejšnjega odstavka so razvidne iz uredi‑
tvenih situacij (št. listov 2.1.1 in 2.1.2) in detajlnejšega prikaza
(št. lista 2.5).
(3) Tehnična ureditev na potoku Drobtinka je naslednja:
na območju priključka Brezovica se obstoječi ploščati prepust
podaljša gor‑in dolvodno. Gorvodno od podaljšanja se dodatno
obnovi regulacija do obstoječe stopnje. Dolvodno od podaljša‑
nja se obnovi regulacija v dolžini 15 m skupaj s čiščenjem korita
dolvodno v dolžini 70 m. Na območju nove premostitve med km
1,4 + 0,00 in 1,4 + 40,00 povezovalne ceste se izvede regu‑
lacija v dolžini 80 m. Širina dna struge je 1,5 m, nagib brežin
je 1: 1,5. Na območju premostitve se prerezu na obeh straneh
doda polička za dvoživke širine 0,75 m. Svetla razpetina je
6,0 m, višina je povprečno 2,0 m.
(4) Tehnične ureditve na Lukovškemu potoku je nasle‑
dnja: obstoječi prepust pod avtocesto se podaljša dolvodno za
8,80 m in gorvodno za 4,00 m. Za dovozni krak na gorvodni
strani se uredi nov ploščati prepust dolžine 17,30 m in svetle
višine 1,4 m. Razpetine dograditev in novega prepusta so
3,0 m. Minimalna svetla odprtina dograjevalnih prepustov je
1,0 m. Gorvodno se potok regulira v dolžini 50 m do navezave
na obstoječo strugo, dolvodno pa v dolžini 73 m.
(5) Tehnične ureditve na kanalu Na Golah so naslednje:
izvede se ploščati prepust razpetine 2,0 m in višine 1,8 m.
Širina dna je 0,5 m. Na območju prepusta sta bermi 0,8 m nad
dnom širine 40 cm. Jarek gor‑ in dolvodno se očisti v dolžini
30 m.
(6) Tehnične ureditve na melioracijskem kanalu med km
1,4 + 80,00 in 1,5 + 20,00 povezovalne ceste so naslednje: iz‑
vede se ploščati prepust razpetine 2,0 m in višine 1,4 m. Širina
dna je 0,5 m. Na območju prepusta sta bermi 0,8 m nad dnom
širine 40 m. Jarek gor‑ in dolvodno se očisti v dolžini 15 m.
(7) Regulacije struge in brežin vodotokov Drobtinka in
Lukovški potok se izvedejo v neporavnani liniji. V brežine in
strugo se z namenom razbijanja vodnega toka vgradijo skale
samice ali izmenično postavljeni odbijači toka iz lesa ali večjega
kamenja.
23. člen
(urejanje kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Investitor gradnje avtocestnega priključka je dolžan ob
pripravi projektne dokumentacije pridobiti natančne podatke o
površinah kmetijskih zemljišč, potrebnih za gradnjo načrtovanih
ureditev, in lastnikom kmetijskih zemljišč, ki so potrebna za
gradnjo načrtovanih ureditev, zagotoviti nadomestna kmetijska
zemljišča izven območja Natura 2000 oziroma ustrezna denar‑
na nadomestila.
(2) Zagotovi se minimalno poseganje v kmetijska zemlji‑
šča izven načrtovanih ukrepov. Prepovedano je vsako zasi‑
pavanje kmetijskih zemljišč in odlaganje materiala izven za ta
namen določenih območij.
(3) V obdobju gradnje priključka Brezovica in povezoval‑
ne ceste je treba preprečevati poškodbe sosednjih kmetijskih
zemljišč ob trasi, ki jih gradnja neposredno ne prizadene.
Z rodovitnim delom izgubljenih kmetijskih zemljišč se ravna
gospodarno.
(4) Ves rodovitni del tal z območja del na trasi priključka
Brezovica in povezovalne ceste se nameni vzpostavitvi novih
kmetijskih površin oziroma rekultivaciji morebitnih poškodova‑
nih zemljišč.
(5) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih in gozdnih zemljišč
v času gradnje in po njej. Prepreči se nekontrolirane prevoze
po kmetijskih zemljiščih. Poljske poti, ki so zaradi gradnje po‑
škodovane, se po gradnji obnovijo.
(6) Rodovitni del prsti se deponira ločeno z namenom
ponovne uporabe pri sanacijah in rekultivacijah.
(7) Gradbena dela se izvajajo v času, ko so škode na
pridelkih lahko najmanjše (pred setvijo, po spravilu).
(8) Kmetijska zemljišča se po posegu vrnejo v prvotno
stanje. Če to ni izvedljivo, se lastnikom plača odškodnina v
skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
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24. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Za dovoz vozil za posredovanje pri varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami se uporabljajo obstoječe javne in načrto‑
vane dovozne ceste.
25. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.
(2) Upoštevati je treba prostorske, gradbene in tehnične
ukrepe varstva pred požarom, s katerimi se zagotovijo:
– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja;
– potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna
ločitev;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V času gradnje je treba:
– uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev;
– upoštevati časovne omejitve gradnje na vplivnem ob‑
močju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas in na
delavnike;
– transporte poti na gradbišče določiti na način, da v naj‑
večji možni meri potekajo izven stanovanjskih naselij;
– na osnovi rezultatov monitoringa, kot je predpisan v pr‑
vem odstavku 32. člena te uredbe v primeru preseganja mejnih
vrednosti hrupa, izvesti dodatne zaščitne ukrepe.
(2) Kot osnovni ukrep se izvede zmanjšanje emisije hrupa
na viru z uporabo absorpcijske obrabne plasti vozišča. Absorp‑
cijska prevleka je načrtovana na povezovalni cesti, avtocesti in
regionalni cesti R2‑409/0300.
(3) Izvede se aktivni ukrep za varovanje objektov in obmo‑
čij pred prekomernim hrupom na povezovalni cesti ZO‑PHO‑1,
Brezovica, Za Grabnom, protihrupna transparentna ograja na
1 m visokem nasipu, leva stran, km 0,9 + 20,00 do 1,0 + 60,00,
dolžina 144, višina 1,5 m.
(4) Izvedeta se naslednja aktivna ukrepa za varovanje
objektov in območij pred prekomernim hrupom na regionalni
cesti R2‑409/0300:
– R2‑PHO‑1a, Lukovica pod gradom, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja, desna stran, km 0,2 + 51,00 do 0,3 + 30,00,
dolžina 84 m, višina 2,5 m;
– R2‑PHO‑1b, Lukovica pod gradom, protihrupna absorp‑
cijska ograja, desna stran, km 0,3 + 30 do 0,4 + 20,00, dolžina
90 m, višina 2,0 m.
(5) Izvedejo se naslednji aktivni ukrepi za varovanje objek‑
tov in območij pred prekomernim hrupom na avtocesti:
– AC‑PHO‑1a, Brezovica, Tržaška cesta, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, desna stran, km 2,0
+ 10 (K1‑14), dolžina 548 m, višina 2,5 m;
– AC‑PHO‑1b, Brezovica, Tržaška cesta, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, desna stran, (K1‑14)
do (K1‑17), dolžina 79 m, višina 2,0 m;
– AC‑PHO‑2a, Lukovica, Vrhniška cesta, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, desna stran, (K2‑1)
+ 7 do (K2‑4) + 20,00, dolžina 98 m, višina 2,0 m;
– AC‑PHO‑2b, Lukovica, Vrhniška cesta, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, desna stran, (K2‑4)
+ 20 do (K2‑5) + 20,00, dolžina 40 m, višina 2,5 m;
– AC‑PHO‑2c, Lukovica, Vrhniška cesta, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, desna stran, (K2‑5)
+ 20,00 do (K2‑6) + 20,00, dolžina 39 m, višina 3,0 m;
– AC‑PHO‑2d, Lukovica, Vrhniška cesta, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, desna stran, (K2‑6)
+ 20,00 do (K2‑7), dolžina 19 m, višina 3,5 m);
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– AC‑PHO‑2e, Lukovica, Vrhniška cesta, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, desna stran, (K2‑7)
do 2,9 + 60,00, dolžina 79 m, višina 4,0 m;
– AC‑PHO‑2f, Lukovica, Vrhniška cesta, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, desna stran, km 2,9
+ 60,00 do 3,0 + 88,00, dolžina 132 m, višina 6,0 m;
– AC‑PHO‑2g, Lukovica, Vrhniška cesta, protihrupna ab‑
sorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, desna stran, km 3,0
+ 88,00 do 3,1 + 60,00, dolžina 72 m, višina 5,0 m;
– AC‑PHO‑3a, Lukovica, Pot na Plešivico 2, protihrupna
absorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, leva stran, (K3‑1)
do (K3‑4) + 26,00, dolžina 146 m, višina 3,5 m;
– AC‑PHO‑3b, Lukovica, Pot na Plešivico 2, protihrupna
absorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, leva stran, (K3‑4)
+ 26 do (K3‑5) + 28,00, dolžina 42 m, višina 2,5 m;
– AC‑PHO‑4a, Brezovica, Za grabnom 34, protihrupna
absorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, leva stran, (K4‑3)
+ 20,00 do (K4‑4), dolžina 20 m, višina 2,0 m;
– AC‑PHO‑4b, Brezovica, Za grabnom 34, protihrupna
absorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, leva stran, (K4‑4)
do (K4‑4) + 20,00, dolžina 20 m, višina 2,5 m;
– AC‑PHO‑4c, Brezovica, Za grabnom 34, protihrupna
absorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, leva stran, (K4‑4)
+ 20,00 do (K4‑5), dolžina 20 m, višina 3,0 m;
– AC‑PHO‑4d, Brezovica, Za grabnom 34, protihrupna
absorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, leva stran, (K4‑5)
do (K4‑5) + 20,00, dolžina 20 m, višina 3,5 m;
– AC‑PHO‑4e, Brezovica, Za grabnom 34, protihrupna
absorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, leva stran, (K4‑5)
+ 20,00 do (K4‑10), dolžina 177 m, višina 4,0 m;
– AC‑PHO‑4f, Brezovica, Za grabnom 34, protihrupna
absorpcijska ograja na 2 m visokem nasipu, leva stran, (K4‑10)
do (K4‑11) + 14,00, dolžina 54 m, višina 3,5 m.
(6) Najmanjši odmik konstrukcij protihrupne ograje je
1,6 m. Najmanjša zahtevana izolirnost je 25 dB, večina ograj
je absorpcijske izvedbe s stopnjo absorpcije A2, posamezne
ograje so lahko na krajših potezah v transparentni izvedbi.
(7) Načrtovani pasivni protihrupni ukrepi obsegajo sana‑
cijo zvočne izoliranosti oken varovanih prostorov v preobreme‑
njenih stanovanjskih stavbah na vplivnem območju državnega
prostorskega načrta. Načrtuje se preveritev potrebe po pasivni
zaščiti v skupno 37 stavbah z varovanimi prostori.
(8) Stavbe z varovanimi prostori, načrtovane za preveritev
potrebnosti pasivne protihrupne zaščite na območju priključka
Brezovica, so ob povezovalni cesti:
– Vnanje Gorice, Podpeška cesta 132, k. o. Brezovica,
parc. št. 693/2;
– Vnanje Gorice, Podpeška cesta 128, k. o. Brezovica,
parc. št. 737/1.
(9) Stavbe z varovanimi prostori, načrtovane za preveritev
potrebnosti pasivne protihrupne zaščite na območju priključka Bre‑
zovica, so ob regionalni cesti R2‑409/300 Brezovica–Vrhnika:
– Brezovica, Tržaška cesta 591, k.o. Brezovica,
parc. št. 659;
– Brezovica, Tržaška cesta, k.o. Brezovica,
parc. št. 659;
– Brezovica, Tržaška cesta 593, k.o. Brezovica,
parc. št. 660/2;
– Brezovica, Tržaška cesta 595, k.o. Brezovica,
parc. št. 661/3;
– Brezovica, Tržaška cesta 486, k.o. Brezovica,
parc. št. 112/3 in 112/4;
– Brezovica, Tržaška cesta 488, k.o. Brezovica,
parc. št. 112/5;
– Brezovica, Tržaška cesta 490, k.o. Brezovica,
parc. št. 112/6;
– Brezovica, Tržaška cesta 494, k.o. Brezovica,
parc. št. 113;
– Lukovica, Vrhniška cesta 2, k.o. Log, parc. št. 13/3;
– Lukovica, Vrhniška cesta 4, k.o. Log, parc. št. 17/7;
– Lukovica, Pod gradom 2, k.o. Log, parc. št. 15/2;
– Lukovica, Pod gradom 1, k.o. Log, parc. št. 29/2;
– Lukovica, Pod gradom 1a, k.o. Log, parc. št. 30/1.
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(10) Stavbe z varovanimi prostori, načrtovane za pre‑
veritev potrebnosti pasivne protihrupne zaščite na območju
AC‑priključka Brezovica, so ob avtocesti:
– Brezovica, Za grabnom 34, k.o. Brezovica,
parc. št. 672/3;
– Brezovica, Za grabnom 34, k.o. Brezovica,
parc. št. 672/1;
– Lukovica, Pot na Plešivico 2, k.o. Log,
parc. št. 233/13;
– Lukovica, Pot na Plešivico 4, k.o. Log, parc. št. 241/1;
– Lukovica, Vrhniška cesta 1, k.o. Log, parc. št. *4/2;
– Lukovica, Vrhniška cesta 3, k.o. Log, parc. št. *4/2;
– Lukovica, Vrhniška cesta, k.o. Log, parc. št. 49/13;
– Lukovica, Vrhniška cesta 5, k.o. Log, parc. št. 49/12;
– Lukovica, Vrhniška cesta 7, k.o. Log, parc. št. 49/3;
– Lukovica, Vrhniška cesta 7a, k.o. Log, parc. št. 49/14;
– Lukovica, Vrhniška cesta 9a, k.o. Log, parc. št. 49/1;
– Lukovica, Vrhniška cesta 9b, k.o. Log, parc. št. 66/7;
– Lukovica, Vrhniška cesta 9, k.o. Log, parc. št. 66/12;
– Lukovica, Na pobočju 22, k.o. Log, parc. št. 40/4;
– Lukovica, Na pobočju 20, k.o. Log, parc. št. 40/5;
– Lukovica, Na pobočju 14, k.o. Log, parc. št. 42;
– Lukovica, Na pobočju 12, k.o. Log, parc. št. 41/7;
– Lukovica, Na pobočju 10, k.o. Log, parc. št. 41/13;
– Lukovica, Pod gradom 27a, k.o. Log, parc. št. 41/6;
– Lukovica, Vrhniška cesta 6, k.o. Log, parc. št. *106;
– Lukovica, Vrhniška cesta 8, k.o. Log, parc. št. 41/23;
– Lukovica, Pod gradom 29, k.o. Log, parc. št. *3/2.
(11) Situativen prikaz objektov pasivnega in aktivnega
varstva pred hrupom iz prejšnjega odstavka je razviden iz
ureditvenih situacij (št. listov 2.1.1 in 2.1.2).
27. člen
(varstvo tal)
(1) Material za izgradnjo nasipov in nasipanje terena mora
biti inerten oziroma brez škodljivih primesi (lahko se primešajo
le inertni materiali, ki zagotavljajo večjo stabilnost in s tem
varnost nasipa).
(2) Odstranjeni humusni pokrov se mora začasno deponirati
na za to predvideno lokacijo. Prst se začasno deponira tako, da
se ohrani njena količina in rodovitnost. Iz te začasne deponije se
mora humusni material uporabiti za rekultivacijo brežin nasipov.
(3) Za rekultivacije se ne sme uporabljati viškov materiala,
predvidenega za vgradnjo v nasip. Uporabijo naj se zgornje
plasti odrinjenih tal.
(4) V času gradnje posameznih odsekov je treba zagotoviti
zaščitne ukrepe v primeru razlitja nevarnih in škodljivih tekočin
iz delovnih strojev (ogljikovodiki, maščobe in olja). Enaki ukrepi
so potrebni za delovne stroje na odlagališču med obratovanjem.
Material, onesnažen zaradi razlitja nevarnih in škodljivih tekočin
iz delovnih strojev, je treba deponirati v skladu s predpisi.
(5) Na gradbiščih morajo biti zagotovljena ustrezna opre‑
mljena mesta za skladiščenje nevarnih snovi, z lovilno skledo
prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode
omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla. Poleg tega
mora biti ta skladiščni prostor zaščiten pred atmosferskimi vplivi,
preprečen pa mora biti tudi dostop nepooblaščenim osebam.
Za skladiščenje nevarnih snovi oziroma kemikalij se uporablja
originalna embalaža.
(6) Gradbeni stroji na gradbiščih in transportna vozila za
dovoz in odvoz z gradbišča morajo biti tehnično brezhibni, da
ne pride do kontaminacije tal zaradi izlitja goriva ali olja. Redno
vzdrževanje teh strojev in vozil se mora izvajati izven gradbišč
v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah.
28. člen
(varstvo voda)
(1) Vodni režim vodotokov se zaradi načrtovanih ureditev
ne sme poslabšati.
(2) Izvajalec gradbenih del mora pred začetkom gradnje
izdelati elaborat organizacije gradbišča, v katerem je treba pose‑

Uradni list Republike Slovenije
bej obdelati in poudariti organizacijske in druge ukrepe v smislu
varovanja voda in tal med gradnjo ter izdelati poslovnik oziroma
načrt sanacijskih ukrepov v primeru dogodkov, kot je npr. razlitje
goriva ali olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo vode in tal.
(3) Posegi naj potekajo le na območjih, ki so opredeljena
pred začetkom del, pri gradnji pa se lahko uporabljajo le mate‑
riali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin.
(4) Načrtovanje ukrepov temelji na preprečevanju onesnaže‑
nja okolja zaradi možnih izlitij olja (nafte) oziroma s padavinskim
izpiranjem cestišča. Načrtovana je izgradnja cestne kanalizacije
(obcestni jarki), ki se stekajo v dva zemeljska zadrževalnika.
(5) Dovodna kanalizacija do zadrževalnikov je izvedena
iz vodotesnih armiranobetonskih cevi ustreznega premera z
vodotesnimi spoji in priključki cevi na jaške.
(6) Za območje avtoceste, ki ne gravitira k zadrževalniku,
se načrtuje koalescentne lovilce olj na koncu vsakega zemelj‑
skega zadrževalnika pred iztokom v okolje ter kot posamezen
objekt na koncu obcestnega jarka, ki ne vteče v zadrževalnik.
(7) Načrtovane ureditve in premostitveni objekti se izve‑
dejo na podlagi detajlnih hidravličnih izračunov, ki vključujejo
zadostno vplivno območje ter na podlagi geodetsko posnetih
razmer na terenu in zadostnega števila prečnih profilov korit,
melioracijskih jarkov in drugih površinskih vodotokov, kot tudi
inundacijskih površin.
(8) Za odpadne vode s cestišča se izvede zbiranje in čišče‑
nje odpadne padavinske vode s cestišča v cestno kanalizacijo
(obcestni jarki) in dva zemeljska zadrževalnika; za odpadne vode
se načrtuje koalescentne lovilce olj na koncu vsakega zemeljske‑
ga zadrževalnika pred iztokom v okolje ter kot posamezen objekt
na koncu obcestnega jarka, ki ne vteče v zadrževalnik.
(9) Prečkanje vodotokov naj ohranja obstoječe hidrološke
razmere v največji možni meri. V prepustu, kjer trasa povezoval‑
ne ceste prečka melioracijski jarek, se izvede inundacijski pre‑
pust. V največji meri se ohrani hidrološke značilnosti območja
(uskladiti s podhodi za dvoživke). Prepusti so dimenzionirani na
maksimalne količine vode. Projektna rešitev prečkanja potoka
Drobtinka se izvede tako, da mostne odprtine premostijo strugo
v celoti in ne povzročajo lokalnih zožitev. Svetla odprtina mostu
mora zagotoviti prevodnost 100‑letnih visokih voda z varnostno
višino minimalno 100 cm nad koto gladine Q100.
29. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje se transportne poti speljejo čim bolj
stran od gosto poseljenih predelov naselij Lukovica, Brezovica
in Vnanje Gorice, pa tudi območij razpršene gradnje.
(2) V času gradnje se na celotnem območju, na transpor‑
tnih poteh, gradbiščih in deponijah, s posebno pozornostjo na
delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, izvaja vsaj
naslednje ukrepe:
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega ma‑
teriala z območja gradbišča in deponij s transportnimi sredstvi;
– preprečevanje prašenja z odkritih delov trase, prometnih
in manipulativnih površin, deponij materiala in gradbišč;
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki
urejajo emisije pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in de‑
lovnih naprav za daljši čas je treba ugasniti motor.
30. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja grad‑
benih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe
posameznih frakcij. Oddani odpadki se spremljajo na evidenč‑
nih listih in vodijo v predpisanih evidencah. Nevarni odpadki se
skladiščijo v zaprti posodi in izročijo pooblaščenemu odjemalcu
nevarnih odpadkov.
(2) Onesnaženo zemljo zaradi razlitja ali razsutja nevarnih
tekočin ali drugih materialov se pred odlaganjem na začasno
ali trajno odlagališče preišče. S preiskavami se opredeli pravilni
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način deponiranja ali drugega načina odstranjevanja. Preiskavo
izvede oseba, pooblaščena za izdelavo ocene odpadkov v skla‑
du s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov na odlagališčih.
Pred začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi
lokacija začasnega odlagališča.
(3) Redno čiščenje odpadkov z območja kanalov in vodo‑
tokov zahteva redni sprotni odvoz odpadkov na odlagališče.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
(etape izvedbe prostorske ureditve)
(1) Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski
načrt, se lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– gradnja priključka Brezovica skupaj z delom povezoval‑
ne ceste od Lukovice do stika te ceste s severnim krožiščem,
gradnja križišča pod gradom in deviacijo regionalne ceste
R2‑409/0300, skupaj s spremljajočimi ureditvami javne gospo‑
darske infrastrukture;
– gradnja povezovalne ceste od južnega krožišča do regi‑
onalne ceste R3‑742/4806, vključno s premaknitvijo regionalne
ceste, zgraditvijo križišča v Vnanjih Goricah ter ureditvijo vseh
dostopov, cest in javnih poti, pa tudi spremljajočimi ureditvami
javne gospodarske infrastrukture na tem odseku.
(2) Etapi iz prejšnjega odstavka se lahko izvajata ločeno
ali sočasno, predstavljati pa morata zaključeni funkcionalni
enoti. Etapnost se prouči in določi v posebnem elaboratu, ki je
sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
32. člen
(monitoring)
(1) Investitor je dolžan zagotoviti program monitoringa
kot celosten načrt za spremljanje in nadzor v vseh fazah med
gradnjo in obratovanjem z državnim prostorskim načrtom do‑
ločenih prostorskih ureditev ter izvedbo tega spremljanja in
nadzora.
(2) Pri določitvi spremljanja in nadzora se smiselno upo‑
števajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih,
kjer je to mogoče, se spremljanje in nadzor prilagodita in
uskladita z drugim obstoječim ali načrtovanim državnim in
lokalnim spremljanjem stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih me‑
ritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število
točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju
sestavine okolja. Točke spremljanja stanja morajo omogočati
stalno pridobivanje podatkov.
(3) Rezultati spremljanja in nadzora morajo biti javni.
(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor
izvesti na podlagi rezultatov spremljanja in nadzora, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve;
– sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih pro‑
storskih sestavin;
– sprememba rabe prostora;
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
(5) Meritve kakovosti zraka se izvedejo v primeru ureditve
gradbišč ali pomožnih objektov, lokacij in naprav ter poteka
transportnih poti v bližini stanovanjskih objektov. Obseg meritev
in lokacije merilnih mest monitoringa je treba natančneje dolo‑
čiti v poročilu o vplivih na okolje. Monitoring zraka po izvedenih
ukrepih ni potreben.
(6) Spremljanje prekomernega hrupa med gradnjo ob‑
sega nadzor nad viri hrupa in izvajanje meritev hrupa v času
pripravljalnih in intenzivnih gradbenih del pri stanovanjskih
objektih ob gradbišču. V primeru prekoračitev mejnih vrednosti
je izvajalec del dolžan izvesti začasne protihrupne ukrepe in z
delom nadaljevati po preveritvi njihove učinkovitosti.
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(7) Monitoring za preprečitev onesnaženja vode in podze‑
mne vode redno izvaja tudi izvajalec gradbenih del. Program
monitoringa je omejen na spremljanje razmer na gradbiščih in
transportnih poteh in vključuje:
– spremljanje in napovedovanje hidroloških stanj in poplav;
– spremljanje ravnanja z gradbenimi in drugimi materiali;
– spremljanje razmer glede tehnične primernosti naprav
in transportnih vozil ter ravnanja z gorivom ter strojnimi in
drugimi olji;
– spremljanje ravnanja z odpadno embalažo.
(8) Program spremljanja stanja razmer v podzemni vodi
in površinski vodi (Drobtinka) se mora začeti izvajati že v času
pripravljalnih del in trajati najmanj pet let po izgradnji priključka.
Vključevati mora parametre, s katerimi se lahko ugotavlja in
spremlja škodljive vplive predmetnega plana na kemijsko stanje
podzemne in površinske vode.
(9) Podatki spremljanja stanja so tudi del sistema opazo‑
vanja, obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(10) Med gradnjo se spremlja geomehanske karakteristike
vgrajenih zemljin in‑situ za pridobitev preliminarnih rezultatov o
gostoti, konsistenci in vlažnosti zemljin. Na deloviščih mora biti
ob izvajanju zemeljskih del stalni nadzor geomehanika.
(11) Po izgradnji nasipov se spremlja preko inklinometrov
možno lezenje in posedanje. Meritve se prvi dve leti izvajajo
mesečno, nato pa v dobi do petnajst let 2–4 krat letno. Nadzor
izvaja geomehanik.
(12) Potreben je monitoring vibracij v času gradnje pri
najbližjih objektih kulturne dediščine: hiša Tržaška 591 – EŠD:
11763, domačija Vrhniška 4 – EŠD: 11768, opuščena žele‑
zniška proga Brezovica–Vrhnika – EŠD: 12533 in kapelica v
Lukovici pri Brezovici – EŠD 11850, ki je v neposredni bližini
meje območja državnega prostorskega načrta.
(13) Izvajajo se kontrolne meritve vibracij na izpostavljenih
objektih neposredno ob transportnih poteh. Če hitrosti vibracij pre‑
segajo 5 mms‑1 pri stanovanjskih objektih, pri spomeniško zavaro‑
vanih objektih pa 3 mms‑1, se izvedejo dodatni zaščitni ukrepi.
(14) V času izvajanja posega se na celotnem gradbišču
izvaja reden naravovarstveni nadzor (enkrat tedensko, strokov‑
njak biolog). V času gradbenih del v potoku Drobtinka nadzor
izvaja lokalna ribiška družina.
(15) Vzdolž trase povezovalne ceste (v oddaljenosti
300 m na vsako stran od osi trase) se pred posegom v času
gnezditvene sezone izvede popis gnezdilcev, po posegu se
letni popisi na tem območju izvajajo vsaj še tri leta.
(16) Vsaj še tri leta po izgradnji je treba spremljati pre‑
hajanje dvoživk in malih sesalcev ter morebitne povoze živali
vzdolž trase.
(17) Na kmetijskih zemljiščih, prizadetih zaradi gradnje,
se pred pričetkom gradbenih del izvedejo meritve osnovnih fizi‑
kalnih lastnosti tal (gostota, vodopropustnost ipd.). Ob končani
gradnji se s podrahljavanjem in z ostalimi agrotehničnimi ukrepi
vzpostavi prvotno stanje tal. Monitoring izvaja strokovnjak agro‑
nom, in sicer pred začetkom gradnje in po končani gradnji.
(18) Izvajanje krajinskoarhitekturnih ureditev v zadnji fazi
izvajanja posegov na terenu nadzira krajinski arhitekt – od‑
govorni projektant načrta krajinske arhitekture. Po posegu se
vsaj še dve leti spremlja zaraščanje z vegetacijo. Po potrebi se
izvede dosaditev.
(19) Evidenco o oddanih odpadkih vodi izvajalec gradbe‑
nih del. Če v času gradnje nastajajo večje količine odpadkov,
ki nastanejo pri gradbenih delih, kot jih opredeljujejo predpisi,
ki urejajo ravnanje z odpadki, je treba izdelati poročilo o go‑
spodarjenju z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del projekta
izvedenih del.
33. člen
(druge obveznosti investitorja)
Investitor oziroma upravljavec je dolžan:
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja do
večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
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– pred pričetkom gradnje izdelati elaborat s posnetkom
stanja o kvaliteti obstoječih vozišč na vseh javnih cestah, po
katerih poteka gradbiščni promet oziroma po katerih se izvajajo
preusmeritve prometa v času gradnje;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve po‑
segov ne poslabša; zagotoviti dostope, ki so zaradi gradnje
posegov prekinjeni; uredi se tudi dostope, ki nadomeščajo
prekinjene obstoječe poti;
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja investitor z
upravljavci, občino in krajevnimi skupnostmi uskladi popis ob‑
stoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, na
katere vpliva gradnja prostorskih ureditev;
– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih
objektov, na katere vpliva gradnja;
– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture, na katero vpliva gradnja;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto‑
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– sprotno rekultivirati območja posegov;
– sanirati oziroma vrniti v prejšnje stanje vse poti in ce‑
ste, ki so zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene in
poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh ob‑
stoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode
je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre‑
pe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in
zraka; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje uspo‑
sobljene službe;
– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo
locirane v neposredni bližini naselij, na območjih naravne in
kulturne dediščine ter na drugih varovanih območjih; k elabo‑
ratu organizacije gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne
skupnosti in potrebna druga soglasja pristojnih služb;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek‑
tov, naprav in območij ter okolico objektov;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in
spremljajočih ureditev vrniti v prejšnje stanje.
34. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Gradbišče se uredi v območju državnega prostorskega
načrta.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno s
transportnimi potmi v času gradnje in morebitnimi lokacijami
deponij, ki jih ne bi bilo mogoče urediti na območju državnega
prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije se iz‑
berejo tako, da v čim manjši meri prizadanejo bivalno okolje,
naravno okolje in obstoječe ureditve.
(3) Če je treba med gradnjo izvesti dodatne začasne do‑
stopne poti do gradbišča, se morajo pri njihovem umeščanju
upoštevati značilnosti zemljišča, po uporabi pa sanirati morebitne
poškodbe oziroma se mora denarno nadomestiti nastala škoda.
(4) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo
potekati gradbiščne poti in obvozi.
(5) Med gradnjo se zagotovita komunalna in energet‑
ska oskrba objektov po obstoječih ali začasnih infrastrukturnih
objektih in napravah.
(6) Zagotovi se čim večja izravnava zemeljskega oziroma
gradbenega materiala znotraj območja državnega prostorske‑
ga načrta.
(7) Prepovedano je odlaganje materialov v pretočne pro‑
file vodotokov in kanalov.
(8) Deponije viškov gradbenega materiala, gradbiščni
objekti, skladišča materiala, premaknitve potrebne infrastruk‑
ture in ostale ureditve v sklopu gradbišča se lahko postavijo
samo znotraj območja državnega prostorskega načrta na pred‑
hodno arheološko pregledanih območjih, kjer varstveni režim
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za varstvo kulturne dediščine oziroma rezultati predhodnih
arheoloških raziskav to dopuščajo.
(9) Zagotovi se zavarovanje gradbišča tako, da bosta
zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in
zemljišč. V času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču tako, da se prepreči one‑
snaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in
uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma se v
primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposo‑
bljenih delavcev.
(10) V času gradnje se sproti obvešča okoliško prebival‑
stvo o poteku gradnje.
35. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor načrtovanih ureditev pripravi ustrezne raz‑
mejitve ter preda potrebno dokumentacijo vsem upravljavcem
ter poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest, komunalnih
vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo po‑
dročje javne infrastrukture, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji so upravljavci javne gospodarske
infrastrukture dolžni le‑to prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
36. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
37. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovo‑
ljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki
so primernejše z oblikovalskega, prometno‑tehničnega in oko‑
ljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjega odstavka 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 dopustnimi odstopanji morajo soglašati
projektni soglasodajalci, v katerih pristojnost posegajo ta od‑
stopanja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(izvajanje dejavnosti in ureditev do izvedbe
prostorskih ureditev)
Do izvedbe posameznih etap iz 31. člena te uredbe je na
območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe
dopustno izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na ob‑
stoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
39. člen
(začasne ureditve)
(1) Na območju iz 4. člena te uredbe je do izvedbe uredi‑
tev, določenih s to uredbo, dopustna izvedba začasnega priklju‑
čevanja železniškega postajališča Vnanje Gorice na obstoječe
cestno omrežje.
(2) K ureditvi začasnega priključevanja iz prejšnjega od‑
stavka mora investitor izvedbe začasnega priključevanja prido‑
biti soglasje investitorja načrtovanih ureditev.
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40. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje državnega
prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe šteje, da so spreme‑
njeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Prostorske sestavine planskih aktov občine Log – Dra‑
gomer: Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Vrh‑
nika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine
Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami in dopolni‑
tvami (Uradne objave, Naš časopis, št. 4/87 in 13/88, Uradni
list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97, 76/98 in
69/99, Uradne objave, Naš časopis, št. 40/01, 272/01, 277/01
in 304/04),
– Odlok o splošnih merilih in pogojih prostorskih uredi‑
tvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list RS, št. 6/99, Naš
časopis, št. 292 – 3/03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celo‑
to L3 – Dragomer (Uradni list RS, št. 10/95 in 38/00),
– Prostorske sestavine planskih aktov občine Brezovi‑
ca: Dolgoročni plan občine in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 za območje Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86 in
Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 73/98 in 81/04) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planske ce‑
lote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list
RS, št. 9/94, 73/98, 65/03, 49/05, 74/05, 37/06 in 87/06).
41. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-39/2010
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-2511-0076
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Uredba o omejevalnih ukrepih proti
Republiki Gvineji in izvajanju uredbe Sveta
(EU) št. 1284/2009 z dne 22. decembra 2009
o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih
ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih
Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in
odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Ura‑
dni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji
in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 1284/2009
z dne 22. decembra 2009 o uvedbi nekaterih
posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi
z Republiko Gvinejo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno
s Sklepom Sveta 2010/638/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o
omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji (UL L št. 280 z
dne 25. 10. 2010, str. 10, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: skupno stališče 2010/638/SZVP).
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(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sank‑
cije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta št. 1284/2009 z dne
22. decembra 2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih
ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo (UL L št. 346 z dne
22. 12. 2009, str. 26, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: uredba 1284/2009/EU).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Re‑
publike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo
Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki
Sloveniji, je prepovedano v Republiko Gvinejo, za uporabo v
Republiki Gvineji ali v njeno korist neposredno ali posredno
prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo
vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vo‑
jaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli
in komponentami za navedeno, ne glede na to, ali je tako blago
po poreklu iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje
zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj
predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove
posebej izdelane sestavne dele;
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne
ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih
največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od
zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v
zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejeva‑
nje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega
teka 10 000 voltov;
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne
dele;
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali
prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja
protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prire‑
jene sestavne dele;
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo
prostega teka 10 000 voltov;
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za preno‑
sne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov
ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami
in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in
takimi z električnimi naboji);
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne
pripomočke za kazenski pregon;
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, nepre‑
bojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
k) biče;
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v
opremi, našteti v točkah od i do k, ali z njo.
(3) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da tak posel
vnaprej odobri ministrstvo, pristojno za obrambo, ne uporablja
za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz:
a) nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene zgolj za
človekoljubno ali zaščitno uporabo ali za programe Združenih
narodov (v nadaljnjem besedilu: ZN) in EU za vzpostavljanje
institucij ali za operacije EU in ZN za krizno upravljanje;
b) nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z
materialom za balistično zaščito in so namenjena izključno za
zaščito osebja EU in njenih držav članic v Republiki Gvineji.
(4) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za zaščitna
oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami,
ki jih zgolj za osebno uporabo v Republiko Gvinejo začasno
izvozijo osebje ZN, osebje EU ali njenih držav članic, predstav‑
niki medijev, delavci človekoljubnih in razvojnih organizacij ter
povezano osebje.
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3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj
se prepreči članom Nacionalnega sveta za demokracijo in ra‑
zvoj ter z njimi povezanim osebam, kot so navedeni v prilogi k
sklepu 2010/638/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko
Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne
medvladne organizacije,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne
konference, ki jo skličejo ZN ali katere pokroviteljica so ZN,
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privile‑
gije in imunitete, ali
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za
varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba
ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se
lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:
– nujnimi človekoljubnim potrebami, vključno z verskimi
dolžnostmi, ali
– udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi,
ki jih prireja EU ali Republika Slovenija in na katerih poteka
politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija,
človekove pravice in pravna država v Republiki Gvineji.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi
prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti
Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila predlagana izjema
dovoljena, če proti njej noben član Sveta EU ne pošlje pisnega
ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim
odstavkom tega člena obvešča Svet EU. Z odobritvijo izjem
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo.
Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb,
ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali
tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi drugega, četrtega in petega
odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena
dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj,
se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano,
in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Skladno s prvim odstavkom 17. člena uredbe
1284/2009/EU so v Republiki Sloveniji pristojni organi za nje‑
no izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v zvezi s toč‑
kama a in b prvega odstavka 4. člena uredbe 1284/2009/EU,
če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, ali mi‑
nistrstvo, pristojno za obrambo, če gre za vojaško orožje in
vojaško opremo,
– ministrstvo, pristojno za obrambo, v zvezi s točkama c
in d prvega odstavka 4. člena uredbe 1284/2009/EU,
– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi 8. in 9. členom
ter prvim odstavkom 10. člena uredbe 1284/2009/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi
z 12. členom uredbe 1284/2009/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno s
17. členom uredbe 1284/2009/EU objavi seznam pristojnih
organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II
k uredbi 1284/2009/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v Republiko
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Gvinejo za uporabo v njej ali v njeno korist neposredno ali po‑
sredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in dru‑
go vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom,
vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi
deli in komponentami za navedeno, ne glede na to, ali je tako
blago po poreklu iz EU (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu
v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi neposredno
ali posredno prenese ali izvozi opremo, ki bi se lahko upo‑
rabila za notranjo represijo in je navedena v prilogi I k uredbi
1284/2009/EU (točka a 2. člena uredbe 1284/2009/EU);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu
v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi neposredno ali
posredno zagotavlja tehnično pomoč ali posredniške storitve
v zvezi z opremo iz prejšnje alineje (točka b 2. člena uredbe
1284/2009/EU);
– kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu
v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi neposredno ali
posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi
z opremo iz prve alineje prvega odstavka tega člena (točka c
2. člena uredbe 1284/2009/EU);
– zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, kate‑
rih namen ali učinek je neposredno ali posredno spodbujanje
transakcij iz točk a do c 2. člena uredbe 1284/2009/EU (točka
d 2. člena uredbe 1284/2009/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prej‑
šnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
(a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu
v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi neposredno ali
posredno da tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo
s Skupnega seznama vojaške opreme EU (UL C št. 65 z dne
19. 3. 2009, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: sku‑
pni seznam) ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem
in uporabo blaga, navedenega na skupnem seznamu (točka a
3. člena uredbe 1284/2009/EU);
(b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu
v Republiki Gvineji ali za uporabo v tej državi neposredno ali
posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z
blagom in tehnologijo s skupnega seznama ter vključuje zlasti
subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi
z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z
zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči (točka b 3. člena
uredbe 1284/2009/EU);
(c) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, kate‑
rih namen ali učinek je zaobiti prepovedi iz točk a in b prvega
odstavka 5. člena uredbe 1284/2009/EU (točka c 3. člena
uredbe 1284/2009/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
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(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki
pripadajo osebam, subjektom ali organom iz priloge II k Uredbi
1284/2009/EU, ki so v njihovi lasti ali s katerimi razpolagajo
(prvi odstavek 6. člena uredbe 1284/2009/EU);
– osebam, subjektom ali organom iz priloge II k Uredbi
1284/2009/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da
na voljo sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 6. člena
uredbe 1284/2009/EU);
– zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, ka‑
terih namen ali posledica je neposredno ali posredno izo‑
gibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 6. čle‑
na uredbe 1284/2009/EU (četrti odstavek 6. člena uredbe
1284/2009/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 evrov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez
poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in
poslovne skrivnosti:
– nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k
spoštovanju obveznosti iz uredbe 1284/2009/EU, kakor je npr.
zamrznitev računov in zneskov v skladu s 6. členom uredbe
1284/2009/EU, pristojnim organom, navedenim na spletnih
straneh iz priloge III k uredbi 1284/2009/EU, če prebiva ali ima
sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih
organov Komisiji EU (točka a prvega odstavka 12. člena uredbe
1284/2009/EU);
– ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na sple‑
tnih straneh iz priloge III k uredbi 1284/2009/EU, pri vsakem
preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 12. člena
uredbe 1284/2009/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 evrov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje
posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
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V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-70/2010
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-1811-0083
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
5230.

Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev
potrošniškega kreditiranja

Na podlagi petega odstavka 30. člena in drugega od‑
stavka 31. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list
RS, št. 59/10) izdaja ministrica za gospodarstvo

PRAVILNIK
o pogojih za opravljanje storitev
potrošniškega kreditiranja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa kadrovske, izobrazbene, organiza‑
cijske, tehnične pogoje in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati
fizična ali pravna oseba za pridobitev dovoljenja za opravljanje
storitev potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: da‑
jalec kreditov) ter obliko, vsebino in način ravnanja z nalepko,
ki jo ob izdaji dovoljenja dajalcu kreditov izda Urad za varstvo
potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) S pravilnikom se ureja tudi vloga za pridobitev ali
podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega
kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
II. POGOJI ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE
2. člen

IV. NADZOR

(kadrovski in izobrazbeni pogoji)

10. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in uredbe 1284/2009/EU
v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa
nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija, pristoj‑
ni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško
opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka Inšpektorat
Republike Slovenije za obrambo in carinski organi, če gre za ci‑
vilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa Inšpektorat
Republike Slovenije za notranje zadeve in carinski organi.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi
odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in uredbe
1284/2009/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudo‑
ma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

(1) Dajalec kreditov mora imeti osebo, odgovorno za
vodenje in pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kre‑
ditiranja (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba) in vsaj
eno zaposleno osebo za opravljanje storitev potrošniškega
kreditiranja.
(2) Odgovorna oseba in delavci, ki opravljajo storitve
potrošniškega kreditiranja (v nadaljnjem besedilu: delavci),
morajo imeti pridobljeno najmanj visokošolsko izobrazbo po
strokovnem študijskem programu prve stopnje v skladu z za‑
konom, ki ureja visoko šolstvo.
(3) Odgovorna oseba mora imeti vsaj štiri, delavci pa vsaj
tri leta delovnih izkušenj na področju potrošniškega kreditiranja
ali na drugem sorodnem področju.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek imajo lahko delavci s
pridobljeno visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri eno leto
delovnih izkušenj na področjih iz prejšnjega odstavka.
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(prostorski in tehnični pogoji)
(1) Dajalec kreditov mora imeti poslovni prostor, pisarni‑
ško in tehnično opremo, ki zagotavlja vodenje ustreznih evi‑
denc o sklenjenih potrošniških kreditnih pogodbah ter pristojnim
organom in pooblaščenim osebam omogoča vpogled v njeno
poslovanje.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor mora biti na vidnem
mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in naslova
dajalca kreditov.
(3) Poslovni prostor mora imeti ločen prostor, ki zagotavlja
potrošniku, da se nemoteno seznani s kreditno pogodbo in
preuči njene pogoje.
(4) Stanovanje se ne šteje kot poslovni prostor.
(5) Dajalec kreditov mora razpolagati z informacijsko teh‑
nologijo, ki zagotavlja stalno in varno podporo poslovnemu
procesu potrošniškega kreditiranja.
(6) Informacijska podpora mora ob vsakem času omo‑
gočati zlasti izračun efektivne obrestne mere, stanje dolga,
izdelavo obračuna obveznosti predčasnega odplačila, preostali
znesek kredita ter podatke za opravljanje nadzora v skladu z
zakonom, ki ureja potrošniške kredite.
4. člen
(organizacijski pogoji)
(1) Dajalec kreditov mora v okviru organizacije poslovne‑
ga procesa potrošniškega kreditiranja določiti način sprejema‑
nja odločitev in opredeliti odgovornost posameznih delavcev
glede na obseg in vrste potrošniških kreditov.
(2) V vseh fazah poslovnega procesa mora biti potrošniku
zagotovljeno varstvo njegovih osebnih podatkov.
5. člen
(organizacijske enote)
(1) Dajalec kredita lahko opravlja storitve potrošniškega
kreditiranja tudi v krajevno ločenih organizacijskih enotah, ki
morajo biti razvidne iz žiga dajalca kreditov, pri čemer mora
vsaka organizacijska enota izpolnjevati pogoje iz 2. in prejšnje‑
ga člena tega pravilnika.
(2) Če dajalec kreditov po pridobitvi dovoljenja odpre novo
organizacijsko enoto, v kateri želi opravljati storitve potrošni‑
škega kreditiranja, mora pridobiti dodatno dovoljenje urada.
III. VLOGA ZA DOVOLJENJE
6. člen
(vloga za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja)
(1) Za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja se vloži pisna
vloga po pošti ali elektronski poti. Za podaljšanje dovoljenja
se vloži vloga najmanj dva meseca pred iztekom veljavnosti
dovoljenja.
(2) Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokumen‑
tacijo:
– firmo, sedež in matično številko pravne osebe ali ime,
naslov in matično številko samostojnega podjetnika posame‑
znika;
– ime in priimek odgovorne osebe in obseg pooblastil;
– točen naslov kraja oziroma krajev, kjer se sklepajo
kreditne pogodbe in druge storitve potrošniškega kreditiranja,
opis poslovnih prostorov s tlorisno skico in dokazilo o pravici
do razpolaganja s prostori;
– skupno število zaposlenih;
– število delavcev, zaposlenih po pogodbi o zaposlitvi, ki
bodo opravljali storitve potrošniškega kreditiranja in dokazila o
njihovi zaposlitvi;
– dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne
osebe in delavcev, ki bodo opravljali storitve potrošniškega
kreditiranja;
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– dokazilo o zagotavljanju sistema varstva osebnih podat‑
kov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov;
– dokazilo o zagotavljanju ustrezne informacijske podpore
s podatki o strojni in programski opremi;
– opis vodenja evidenc o kreditih;
– opis organizacije poslovnega procesa in sistem odloča‑
nja (npr. organigram);
– splošne pogoje in druge akte, če obstajajo, na podlagi
katerih se izvaja dejavnost potrošniškega kreditiranja;
– vrste predvidenih potrošniških kreditov;
– vzorce kreditnih pogodb v skladu z zakonom, ki ureja
potrošniške kredite.
IV. NALEPKA ZA DOVOLJENJE
7. člen
(izdaja in oblika nalepke)
(1) Urad dajalcu kreditov, ki je pridobil dovoljenje, izda
nalepko štirioglate oblike z zaobljenimi vogali, velikosti 16,5
x 11,7 cm, modre barve z modrim napisom na belem polju
»DOVOLJENJE ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE«. Pod
tem napisom je na modri podlagi izpisano v zlati barvi »URAD
RS ZA VARSTVO POTROŠNIKOV«.
(2) Z nalepko dajalec kredita izkazuje pridobitev dovo‑
ljenja.
8. člen
(ravnanje z nalepko)
Dajalec kredita mora z nalepko skrbno ravnati in jo nale‑
piti na vidnem mestu.
9. člen
(izdaja dodatne ali nove nalepke)
(1) Urad izda dajalcu kreditov dodatno nalepko za vsako
organizacijsko enoto, za katero pridobi dovoljenje.
(2) Če se nalepka poškoduje, mora dajalec kredita po‑
škodovano nalepko vrniti uradu, ki mu na zahtevo izda novo
nalepko.
10. člen
(odstranitev in vračilo nalepke)
(1) Dajalec kreditov mora nalepko, do katere ni več upra‑
vičen, odstraniti in jo vrniti uradu.
(2) Dajalec kreditov, ki delno ali v celoti preneha z opra‑
vljanjem storitev potrošniškega kreditiranja, mora nalepko od‑
straniti z dnem prenehanja opravljanja storitev potrošniškega
kreditiranja in jo v roku štirinajstih dni vrniti uradu.
(3) Dajalec kreditov, kateremu dovoljenje preneha, mora
odstraniti nalepko z dnem prenehanja dovoljenja in jo v roku
štirinajstih dni vrniti uradu.
(4) Dajalec kreditov, kateremu je odvzeto dovoljenje, mora
takoj po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja nalepko
odstraniti in jo vrniti uradu.
(5) Dajalcu kreditov, ki po prenehanju opravljanja storitev
potrošniškega kreditiranja, po prenehanju ali po odvzemu do‑
voljenja, nalepke ne odstrani in ne vrne uradu v predpisanem
roku, nalepko na njegove stroške odstrani Tržni inšpektorat
Republike Slovenije.
V. KONČNI DOLOČBI
11. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati dajalec kreditov
za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega
kreditiranja (Uradni list RS, št. 102/00) in Odredba o obliki in
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vsebini nalepke, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev za potrošni‑
ško kreditiranje (Uradni list RS, št. 102/00).
12. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-163/2010/23
Ljubljana, dne 10. decembra 2010
EVA 2010-2111-0013
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

5231.

Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo
v humani medicini

Na podlagi tretjega odstavka 97. člena Zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o določanju cen zdravil za uporabo
v humani medicini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 21. de‑
cembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo do‑
ločanje cen zdravil za človeško uporabo in njihovo vključitev
v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja
(UL L št. 40 z dne 11. 2. 1989, str. 8) ureja:
– merila, način ter postopek za oblikovanje in določanje
najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil
za uporabo v humani medicini, ki se financirajo iz javnih sred‑
stev (v nadaljnjem besedilu: cene zdravil);
– merila, postopek ter način za spreminjanje najvišje do‑
voljene cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;
– obvezne sestavine vloge za določanje najvišje dovolje‑
ne cene in izredne višje dovoljene cene zdravil;
– stopnjo prometa, na kateri se določajo oziroma spremi‑
njajo cene zdravil;
– način objavljanja in posredovanja cen zdravil;
– obdobje veljavnosti najvišje dovoljene cene in izredne
višje dovoljene cene zdravil.
(2) Pristojni organ za cene zdravil po tem pravilniku je
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP).
2. člen
Poleg definicij in izrazov, opredeljenih v 6. členu Zakona
o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08; v nadaljnjem
besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo tudi naslednji
izrazi:
1. Zavezanec za oblikovanje cen zdravil (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec) je:
– imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oziroma nje‑
gov predstavnik,
– imetnik dovoljenja za uvoz oziroma vnos zdravil, za
zdravilo, ki nima dovoljenja za promet in je razvrščeno v se‑
znam nujno potrebnih zdravil na podlagi zakona,
– imetnik dovoljenja za vnos paralelno uvoženega zdravila,
– imetnik pozitivnega mnenja Evropske agencije za zdra‑
vila za paralelno distribucijo zdravila.
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2. Najvišja dovoljena cena zdravila je cena zdravila, ki je
določena na podlagi tega pravilnika, in se sme uporabljati v
prometu na debelo.
3. Izredna višja dovoljena cena zdravila je cena zdravila,
ki je določena na podlagi tega pravilnika in se sme uporablja‑
ti v prometu na debelo ter presega najvišjo dovoljeno ceno
zdravila.
4. Primerjalna cena zdravila je podatek, ugotovljen na
podlagi:
– cen zdravil v primerjalnih državah, preračunanih iz javno
objavljenih podatkov, ali
– cen zdravil v drugih državah članicah Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU) in državah podpisnicah Sporazuma
o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu:
EGP).
5. Proizvajalčev element cene zdravila na debelo (v na‑
daljnjem besedilu: PEC) je strukturni del najvišje dovoljene
cene zdravila na debelo oziroma izredne višje dovoljene cene
zdravila na debelo, ki predstavlja administrativno priznane stro‑
ške proizvajalca zdravila, izračunane na podlagi primerjalne
cene zdravila.
6. Oznaka »CIP kupec« pomeni, da so v ceno zdravila na
debelo vključeni administrativno priznani stroški proizvajalca ter
prevoz in zavarovanje blaga do končnega kupca in delež za
kritje stroškov prometa na debelo.
7. Administrativno priznani stroški proizvajalca so stroški
proizvodnje zdravil, ki jih JAZMP prizna po tem pravilniku pri
določanju cen zdravil na debelo.
8. Prisotnost zdravila na trgu v Republiki Sloveniji po‑
meni prisotnost zdravila, ugotovljena v skladu s 44. členom
zakona.
9. Prisotnost zdravila na trgu v primerjalnih državah po‑
meni navedbo zdravila v publikacijah iz drugega odstavka
11. člena tega pravilnika.
10. Prisotnost zdravila na trgu v drugih državah članicah
EU in državah podpisnicah Sporazuma o EGP pomeni navedbo
zdravila v spletnih virih organov, pristojnih za cene in plačeva‑
nje zdravil iz javnih sredstev teh držav.
11. Skupni letni promet zdravila drobno v vseh njegovih
farmacevtskih oblikah in jakostih v vrednosti je skupna letna
vrednost sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
in doplačil, vključno z lekarniškimi storitvami in davkom na
dodano vrednost v koledarskem letu.
12. Skupni letni promet zdravila v količini je skupno letno
število pakiranj zdravila v vseh farmacevtskih oblikah in jako‑
stih zdravila, ki jih je zavezanec imel v prometu na debelo v
koledarskem letu.
13. Skupni letni promet zdravila na ravni proizvajalca
v vrednosti je skupna letna vrednost prodaje zdravil v vseh
njegovih farmacevtskih oblikah in jakostih v koledarskem letu,
skladna s podatki, ki jih zavezanec sporoča JAZMP na podlagi
44. člena zakona.
14. Originalno zdravilo je:
– zdravilo, ki je ne glede na vrsto postopka pridobilo do‑
voljenje za promet v skladu s:
– 23. členom zakona oziroma tretjim odstavkom 8. člena
Direktive 2001/83/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo
v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67),
zadnjič spremenjene z Direktivo 2009/58/ES Evropskega par‑
lamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Direktive
2001/82/ES in Direktive 2001/83/ES v zvezi s spremembami
pogojev dovoljenj za promet z zdravili (UL L št. 168 z dne 30. 6.
2009, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES);
– 29. členom zakona oziroma 10.a členom Direktive
2001/83/ES, če zavezanec izkaže pravice originalnega proi‑
zvajalca;
– 33. členom zakona oziroma 10.b členom Direktive
2001/83/ES ali
– 34. členom zakona oziroma 10.c členom Direktive
2001/83/ES pred iztekom podatkovne zaščite.
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15. Obrazec v elektronski obliki pomeni obrazec na elek‑
tronski predlogi, naloženi s spletne strani JAZMP.
3. člen
(1) Ne glede na izraze, opredeljene v 6. členu zakona, se
v tem pravilniku uporabljajo naslednji izrazi:
1. Generično zdravilo je zdravilo, ki je ne glede na vrsto
postopka:
– pridobilo dovoljenje za promet v skladu s:
– 25. členom zakona oziroma prvim odstavkom
10. člena Direktive 2001/83/ES ali
– 36. členom zakona oziroma 16.a členom Direktive
2001/83/ES ali
– pridobilo dovoljenje za promet v skladu s:
– 27. členom zakona oziroma tretjim odstavkom
10. člena Direktive 2001/83/ES;
– 29. členom zakona oziroma 10.a členom Direktive
2001/83/ES, ali
– 34. členom zakona oziroma 10.c členom Direktive
2001/83/ES po izteku podatkovne zaščite originalnega zdravila,
pri čemer zavezanec ne izkazuje dokazil o originalnem izvoru
zdravila v smislu določb prejšnje točke tega člena.
2. Podobno biološko zdravilo je zdravilo, ki je pridobilo
dovoljenje za promet v skladu z 28. členom zakona oziroma
četrtim odstavkom 10. člena Direktive 2001/83/ES.
(2) Izrazi iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi za zdravila, ki so financirana iz javnih sredstev in v Repu‑
bliki Sloveniji nimajo dovoljenja za promet, imajo pa:
– dovoljenje za vnos oziroma uvoz zdravila in so uvrščena
na seznam nujno potrebnih zdravil;
– dovoljenje za paralelni uvoz z zdravilom ali
– pozitivno mnenje Evropske agencije za zdravila za
paralelno distribucijo zdravila.
4. člen
Ta pravilnik določa cene zdravil v prometu na debelo brez
davka na dodano vrednost CIP kupec.
II. OBLIKOVANJE IN DOLOČANJE NAJVIŠJIH
DOVOLJENIH IN IZREDNIH VIŠJIH DOVOLJENIH
CEN ZDRAVIL
5. člen
(1) Najvišje dovoljene cene zdravil se oblikujejo in dolo‑
čajo na podlagi:
1. primerjav cen zdravil v primerjalnih državah ali
2. primerjav cen zdravil v drugih državah članicah EU in
državah podpisnicah Sporazuma o EGP, če zdravila ni na trgih
primerjalnih držav ali
3. primerjav cen zdravil v drugih evropskih državah, če
zdravila ni na trgu v državah iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(2) Izredne višje dovoljene cene zdravil se določajo na
podlagi meril, postopkov in načina iz tega pravilnika.
6. člen
(1) Datum začetka veljavnosti najvišje dovoljene cene
zdravila se določi z odločbo in ne sme presegati 90 dni od
prejema popolne vloge. Če v tem roku ni odločeno, je datum
začetka veljavnosti te cene dan po izteku tega roka.
(2) Datum začetka veljavnosti izredne višje dovoljene
cene zdravila se določi z odločbo. Če v 90 dneh od prejema
popolne vloge oziroma v podaljšanem 60 dnevnem roku o pre‑
dlagani izredni višji dovoljeni ceni zdravila odločba ni izdana,
je datum začetka veljavnosti te cene dan po izteku navedenih
rokov.
(3) Kadar zaradi preobremenjenosti z vlogami za določa‑
nje izrednih višjih dovoljenih cen JAZMP predvidi podaljšanje
postopka v 60 dnevnem roku iz prejšnjega odstavka, o tem
pred iztekom 90 dnevnega roka iz prejšnjega odstavka izda
sklep.
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(4) Če odločba iz prvega ali drugega odstavka tega člena
ni izdana v rokih iz tega člena se zdravilo lahko trži po ceni kot
je bila v vlogi predlagana, vendar najdlje do izdaje nove odloč‑
be, izdane na podlagi vloge, vložene v rokih iz prvega odstavka
23. člena tega pravilnika.
7. člen
(1) Določena najvišja dovoljena cena velja do uveljavitve
nove določene najvišje dovoljene cene zdravila.
(2) Določena izredna višja dovoljena cena lahko velja naj‑
več eno leto. Veljavnost te cene se lahko podaljša na podlagi
nove vloge.
8. člen
(1) Če se dovoljenje za promet zdravila prenese na druge‑
ga zavezanca, se za zadevno zdravilo uporablja cena, ki je že
določena, in nova vloga za določitev najvišje dovoljene cene in
izredne višje dovoljene cene zdravila ni potrebna, če ta ostane
nespremenjena.
(2) Zavezanec je dolžan JAZMP sporočiti podatke o pre‑
nosu dovoljenja najpozneje v petnajstih dneh od prejema od‑
ločbe o prenosu.
1. Merila, postopek in način za oblikovanje in določanje
najvišjih dovoljenih cen zdravil
9. člen
(1) Zavezanci vložijo pri JAZMP vlogo za določitev najviš‑
jih dovoljenih cen zdravil v pisni in elektronski obliki za zdravila
iz prvega odstavka 97. člena zakona, ki so namenjena za fi‑
nanciranje iz javnih sredstev.
(2) Sestavni del vloge iz prejšnjega odstavka je izpolnjen
obrazec B1 iz Priloge 1 tega pravilnika v elektronski obliki v
pdf in xls formatu. Vlogi je treba priložiti dokazila o podatkih,
navedenih v vlogi.
10. člen
Najvišje dovoljene cene zdravil se oblikujejo in določajo na
podlagi izračuna vrednosti PEC, ki ni višja od najvišje dovoljene
vrednosti PEC, in dodanega deleža oziroma določene vredno‑
sti, namenjene kritju stroškov prometa na debelo (v nadaljnjem
besedilu: delež veletrgovine), ki ni višja od najvišje dovoljene
vrednosti iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(1) Vrednost PEC se izračuna na podlagi primerjalne
cene zdravil.
(2) Osnova za izračun primerjalne cene zdravil so cene
zdravil, ki so financirana iz javnih sredstev v primerjalnih drža‑
vah Avstriji, Franciji in Nemčiji (v nadaljnjem besedilu: primer‑
jalne države). Za ugotavljanje vrednosti PEC zdravil se upora‑
bljajo zadnje izdaje tiskanih ali elektronskih publikacij oziroma
pripadajoči spletni viri z navedbo primerjalnih cen zdravil in
datuma zajema podatkov:
– Avstrija: Erstattungskodex (publikacija ali spletni vir),
izračun iz cene zdravila na drobno,
– Francija: Vidal (elektronska izdaja), izračun iz cene
zdravila na drobno,
– Nemčija: Lauer‑Taxe (elektronska izdaja ali spletni vir),
izračun iz cene zdravila na debelo.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se pri pri‑
merjalni državi Avstriji za zdravila, ki jih publikacija Erstattun‑
gskodex ne navaja, uporablja publikacija Warenverzeichnis
(spletni vir, izračun iz cene zdravila na drobno, financirane iz
javnih sredstev brez davka na dodano vrednost).
(4) Cene iz publikacij primerjalnih držav iz tega člena se
preračunajo s faktorji iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravil‑
nika (v nadaljnjem besedilu: preračunane cene).
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko za‑
vezanci kot primerjalne cene zdravil pri zdravilih, ki se v pri‑
merjalnih državah prodajajo izvajalcem zdravstvenih storitev
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neposredno mimo veletrgovcev, upoštevajo neposredno cene,
navedene v publikaciji primerjalne države.
(6) Zavezanci v primeru iz prejšnjega odstavka predlo‑
žijo:
– izjavo o obstoju tega načina prodaje zdravil;
– preračun cene v skladu s tem pravilnikom z upošteva‑
njem dejanske prodajne cene na debelo in z obrazložitvijo za
vsako od teh držav ter
– dokazilo o dejanski prodajni ceni na debelo, ki, če
predstavlja plačilni dokument, ne sme biti starejše od treh
mesecev.
12. člen
(1) Vrednost PEC originalnega zdravila se ugotovi na
podlagi primerjalne cene zdravila, ki je za originalno zdravilo
najnižja preračunana cena enakega zdravila v katerikoli od
primerjalnih držav. Če je zdravilo prisotno na trgu le v eni ali v
dveh primerjalnih državah, se upoštevajo le preračunane cene
v teh državah. Vrednost PEC originalnega zdravila sme dose‑
gati največ 100 odstotkov primerjalne cene zdravila.
(2) Vrednost PEC generičnega zdravila se ugotovi na
podlagi cen generičnih zdravil v primerjalnih državah na na‑
slednji način:
– če je generično zdravilo prisotno na trgu v vseh treh
primerjalnih državah, je primerjalna cena zdravila povprečje
srednjih vrednosti preračunanih cen v teh državah. Srednja
vrednost preračunanih cen v posamezni primerjalni državi je
aritmetična sredina vrednosti najnižje in najvišje preračunane
cene. Če je v posamezni državi prisotno le eno generično
zdravilo, se upošteva preračunana cena tega. Vrednost PEC
generičnega zdravila sme dosegati do 31. decembra 2011 naj‑
več 78 odstotkov primerjalne cene, od 1. januarja 2012 največ
74 odstotkov primerjalne cene;
– če je generično zdravilo prisotno na trgu v dveh primer‑
jalnih državah, je primerjalna cena zdravila povprečje srednjih
vrednosti preračunanih cen v teh dveh primerjalnih državah.
Srednja vrednost preračunanih cen v posamezni državi je
aritmetična sredina vrednosti najnižje in najvišje preračunane
cene. Če je v posamezni državi prisotno le eno generično
zdravilo, se upošteva cena tega. Vrednost PEC generičnega
zdravila sme dosegati do 31. decembra 2011 največ 78 odstot‑
kov primerjalne cene, od 1. januarja 2012 največ 74 odstotkov
primerjalne cene;
– če je generično zdravilo prisotno na trgu v le eni drža‑
vi, sme vrednost PEC generičnega zdravila dosegati največ
70 odstotkov primerjalne cene originalnega zdravila iz prvega
odstavka tega člena;
– če je generično zdravilo prisotno na trgu le v eni primer‑
jalni državi, v kateri ni originalnega zdravila, je primerjalna cena
zdravila povprečje najvišje in najnižje vrednosti preračunane
cene v tej državi. Če je v tej državi prisotno le eno generično
zdravilo, se upošteva cena le‑tega. Vrednost PEC generičnega
zdravila sme dosegati do 31. decembra 2011 največ 78 odstot‑
kov primerjalne cene, od 1. januarja 2012 največ 74 odstotkov
primerjalne cene.
(3) Vrednost PEC podobnega biološkega zdravila, ki ne
ustreza definiciji generičnega zdravila, se ugotovi na podlagi
primerjalne cene zdravila, ki je, kadar:
– je enako podobno biološko zdravilo prisotno na trgih
primerjalnih držav, najnižja preračunana cena enakega zdra‑
vila v katerikoli od primerjalnih držav. Če je zdravilo prisotno
na trgu le v eni ali v dveh primerjalnih državah, se upoštevajo
le preračunane cene v teh državah. Vrednost PEC podobnega
biološkega zdravila sme dosegati največ 100 odstotkov primer‑
jalne cene zdravila;
– enakega podobnega biološkega zdravila ni na trgih
primerjalnih držav, enaka mediani proizvajalčevih cen tega
podobnega biološkega zdravila v vseh ostalih državah članicah
EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma o EGP, v katerih
se po podatkih zavezanca zdravilo trži. V primeru parnega šte‑
vila teh držav se primerjalna cena zdravila ugotovi kot srednja
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vrednost proizvajalčevih cen dveh primerjalnih držav, ki sta po
položaju v sredini nabora. Vrednost PEC podobnega biološke‑
ga zdravila sme dosegati največ 100 odstotkov primerjalne
cene zdravila;
– enakega biološko podobnega zdravila ni na trgih primer‑
jalnih držav in tudi ne na trgih ostalih držav članic EU oziroma
držav podpisnic Sporazuma o EGP, se primerjalna cena tega
zdravila ugotovi kot primerjalna cena originalnega biološkega
zdravila, ki mu je zadevno biološko zdravilo podobno. Vrednost
PEC podobnega biološkega zdravila sme dosegati največ
72 odstotkov primerjalne cene zdravila. Če obstajajo razlike
v učinkovitosti zdravila, se dodatno upoštevajo tudi podatki o
razliki v učinkovitosti zdravila, navedeni v Evropskem poročilu
o oceni zdravila (EPAR) oziroma v dokumentih organov, pristoj‑
nih za vrednotenje zdravstvenih tehnologij v državah članicah
EU, ki se izračuna z enačbo:
PEC (BPZ) = PEC (OBZ)*0,72*(delež učinkovitosti BPZ
po EPAR),
kjer pomenijo:
PEC (BPZ) – PEC biološko podobnega zdravila
PEC (OBZ) – PEC originalnega biološkega zdravila.
13. člen
(1) V primeru različnega števila enot odmerjanja zdravila
v pakiranju, se upoštevajo po številu enot primerljiva pakiranja.
Primerjalna cena zdravila se nato preračuna na število enot
odmerjanja pri zdravilu zavezanca.
(2) Primerjalna cena zdravila se ugotavlja za vsako far‑
macevtsko obliko posebej. Če v primerjalnih državah ni enake
farmacevtske oblike, se lahko primerja sorodna farmacevtska
oblika (npr. tableta – dražeja), pri čemer farmacevtskih oblik
zdravil z nadzorovanim sproščanjem učinkovin ni mogoče ena‑
čiti s farmacevtskimi oblikami s hitrim sproščanjem.
(3) Primerjalna cena zdravila se ugotavlja za vsako jakost
posebej. Če v nobeni od primerjalnih držav ni iste jakosti, se
smiselno uporabi preračun iz cen ostalih jakosti.
14. člen
Vrednost PEC paralelno uvoženega ali paralelno distri‑
buiranega zdravila se ugotovi s primerjavo preračunanih cen
zdravila, na katerega dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji
se je skliceval imetnik dovoljenja za paralelni uvoz zdravila
ali imetnik mnenja Evropske agencije za zdravila o paralelno
distribuiranem zdravilu, na način, da je primerjalna cena para‑
lelno uvoženega ali paralelno distribuiranega zdravila enaka
preračunani ceni zdravila, na katero se to zdravilo sklicuje.
Vrednost PEC sme dosegati največ 100 odstotkov primerjalne
cene zdravila.
15. člen
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena tega
pravilnika mora vloga, če v primerjalnih državah ni niti generič‑
nega niti originalnega zdravila, vsebovati naslednje sestavine:
– obrazloženi predlog najvišje dovoljene cene zdravila
na debelo,
– podatek o dosedanji veljavni ceni zdravila na debelo
oziroma najvišji dovoljeni ceni zdravila in podatke o njeni struk‑
turi (delež, namenjen pokritju stroškov izdelave, ki vključujejo
tudi stroške, ki izhajajo iz zahtev pristojnih organov na podlagi
predpisov, ki urejajo zdravila, cene zdravil, kritja zdravil iz zdra‑
vstvenega zavarovanja in stroškov trgovine na debelo), če so
bile te cene določene,
– podatke o proizvajalčevih cenah in cenah zdravil na
debelo brez davka na dodano vrednost CIP kupec v drugih
državah članicah EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma
o EGP oziroma če zdravilo ni prisotno na trgu v teh državah,
ustrezne podatke za druge evropske države, v katerih je po
podatkih zavezanca to zdravilo prisotno na trgu, z navedbo vira
in na obrazcu B3 iz Priloge 1 tega pravilnika v elektronski obliki
v pdf in xls formatu,
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– podatke o financiranju zdravila iz javnih sredstev v
drugih državah članicah EU oziroma državah podpisnicah Spo‑
razuma o EGP, v katerih je po podatkih zavezanca to zdravilo
prisotno na trgu,
– dokazila o podatkih iz vloge.
(2) Vrednost PEC se ugotovi kot mediana proizvajalčevih
cen na podlagi podatkov zavezanca v drugih državah članicah
EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma o EGP, v katerih
se po podatkih zavezanca zdravilo trži in je financirano iz jav‑
nih sredstev. Če zdravilo ni prisotno na trgu držav članic EU in
držav podpisnic Sporazuma o EGP, se vrednost PEC ugotovi
kot mediana proizvajalčevih cen v drugih evropskih državah, v
katerih je zdravilo prisotno na trgu.
(3) Najvišja dovoljena cena zdravila je enaka vrednosti
PEC iz prejšnjega odstavka, povečana največ za dodani delež
veletrgovine, na podlagi tabele iz Priloge 3, ki je sestavni del
tega pravilnika.
2. Merila in elementi odločanja za določanje izredne višje
dovoljene cen zdravil
16. člen
(1) Zavezanec lahko vloži vlogo za določitev izredne višje
dovoljene cene zdravila, kadar:
– ima zdravilo določeno najvišjo dovoljeno ceno oziroma
je zavezanec pri JAZMP istočasno vložil vlogo za določitev
najvišje dovoljene cene in izredne višje dovoljene cene;
– zdravilo nima veljavne cene, dogovorjene med Za‑
vodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Zavod) in zavezancem, oziroma ne poteka postopek
za sklenitev dogovora o tej ceni;
– na trgu v Republiki Sloveniji ni zdravila z enako učinko‑
vino, farmacevtsko obliko in enako jakostjo, katerega veljavna
cena je nižja od predlagane izredne višje dovoljene cene;
– na trgu v Republiki Sloveniji ni zdravila z isto terapev‑
tsko indikacijo in enakim farmakološkim mehanizmom, katere‑
ga veljavna cena je nižja od predlagane izredne višje dovoljene
cene in
– vrednost skupnega letnega prometa zdravila v vseh
njegovih farmacevtskih oblikah in jakostih, ob upoštevanju nji‑
hove cene, veljavne na dan vloge, ne presega 400.000 eurov
za preteklo koledarsko leto oziroma vrednost skupnega letnega
prometa ne presega 100.000 eurov za preteklo koledarsko leto
pod pogojem, da vrednost skupnega letnega prometa v prete‑
klem letu ne presega indeksa rasti 150 na letni ravni.
(2) Ne glede na določbo pete alinee prejšnjega odstavka
lahko zavezanec vloži vlogo za določitev izredne višje dovolje‑
ne cene, kadar skupni promet z zdravilom v zadnjem koledar‑
skem letu presega 400.000 eurov, kadar na trgu ni ustreznega
nadomestnega zdravila.
(3) Vloga se vloži pri JAZMP v dveh pisnih izvodih in v
elektronski obliki.
(4) Vloga za določitev izredne višje dovoljene cene za
zdravila, ki niso uvrščena v seznam iz 15. člena zakona, mora
vsebovati:
– utemeljitev predloga, da najvišja dovoljena cena zdra‑
vila na podlagi meril iz tega pravilnika zavezancu ne omogoča
preskrbe trga v Republiki Sloveniji, vključno s podatki o dejan‑
skih stroških, ki dodatno bremenijo zdravilo in so podlaga za
zahtevo za izredno višjo ceno zdravila;
– informativni izračun najvišje dovoljene cene zdravila
na debelo na podlagi meril iz tega pravilnika na obrazcu B1 iz
Priloge 1 tega pravilnika v pdf in xls formatu;
– izračun predlagane izredne višje dovoljene cene zdravila
na obrazcu B2 iz Priloge 1 tega pravilnika v pdf in xls formatu;
– podatke o obsegu prodaje tega zdravila v Republiki
Sloveniji za obdobje zadnjih treh let do vložitve vloge, pri čemer
se za zdravila, ki so na trgu krajše obdobje od zahtevanega ozi‑
roma šele prihajajo na trg, navede predviden obseg prodaje;
– podatke o proizvajalčevih cenah in o cenah na debelo
istega zdravila, financiranega iz javnih sredstev ter podatke
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o količinskem prometu s tem zdravilom v drugih državah čla‑
nicah EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma o EGP,
v katerih se po podatkih zavezanca zdravilo trži, z navedbo
vira, ali podatke za zdravila, ki se ne tržijo v državah članicah
EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma o EGP, v drugih
evropskih državah, kjer se zdravilo trži na obrazcu B3 iz Priloge
1 v xls formatu;
– farmakoekonomsko analizo in analizo vpliva na jav‑
na sredstva, pripravljeni na podlagi upoštevnih podatkov za
Republiko Slovenijo oziroma analizi iz držav članic EU, ki sta
ustrezno metodološko in podatkovno prevedeni na podlagi
podatkov za Republiko Slovenijo;
– oceno relativne terapevtske vrednosti zdravila ali ustre‑
zno oblikovane farmakoepidemiološke podatke, ki vključujejo
upoštevne podatke za Republiko Slovenijo;
– dokazilo o plačani pristojbini.
(5) Za zdravila, katerih promet na drobno, v vseh njegovih
farmacevtskih oblikah in jakostih, prisotnih na trgu v Republiki
Sloveniji, ne presega 50.000 eurov na letni ravni v preteklem
koledarskem letu, k vlogi ni treba predložiti analiz in podatkov
iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka.
(6) Za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet in imajo
dovoljenje za vnos oziroma uvoz zdravil in so uvrščena na
seznam zdravil iz 15. člena zakona, k vlogi ni treba predložiti
podatkov iz pete, šeste in sedme alinee četrtega odstavka
tega člena.
17. člen
JAZMP pri odločitvi o izredni višji dovoljeni ceni zdravila
upošteva:
– mnenje Komisije za določanje izrednih višjih dovoljenih
cen, ki jo imenuje minister (v nadaljnjem besedilu: komisija);
– ugotovljen javni interes na področju zdravja;
– ugotovljeno oceno tveganja zaradi morebitnih motenj v
preskrbi z obravnavanim zdravilom z ekonomsko utemeljitvijo.
18. člen
(1) Komisija se v svojem mnenju, oblikovanem na podlagi
podatkov iz popolne vloge, podatkov o zdravilu in drugih podat‑
kov, ki odražajo stanje razvoja znanosti in stroke, opredeli do:
– pomena zdravila v okviru nacionalnih zdravstvenih pri‑
oritet, upoštevajoč njegovo nujnost, pomembnost in nenado‑
mestljivost;
– javnozdravstvenega tveganja, ki bi nastalo zaradi mo‑
tene preskrbe z zdravilom, vključno z njegovim ekonomskim
vidikom;
– vpliva na javnofinančna sredstva zaradi odobritve izre‑
dne višje dovoljene cene.
(2) Komisija vrednoti podatke iz popolne vloge na podla‑
gi tega pravilnika in pripravi mnenje, v katerega vključi svoje
ugotovitve, izražene v obliki točkovanja, pri katerem upošteva
naslednja merila:
– relativna terapevtska vrednost, ki pomeni dodatno učin‑
kovitost z izboljšanjem zdravstvenih izidov (ocenjuje se kot sto‑
pnja strinjanja komisije z utemeljenostjo zahtevka za določitev
izredne višje dovoljene cene na intervalu 1–5 točk);
– stroškovna učinkovitost zdravila oziroma so podane
ustrezne finančno‑ekonomske utemeljitve v primerjavi z drugi‑
mi možnimi načini zdravljenj (ocenjuje se kot stopnja strinjanja
komisije z utemeljenostjo zahtevka za določitev izredne višje
dovoljene cene na intervalu 1–5 točk);
– uravnoteženost predlagane izredne višje dovoljene
cene zdravil s cenami zadevnega zdravila v drugih državah
članicah EU oziroma državah podpisnicah sporazuma o EGP,
upoštevajoč bistvene značilnosti primerjanih trgov, in sicer:
– 5 točk – predlog več kot 10 odstotkov pod mediano
cene zdravila na primerjanih trgih;
– 4 točke – predlog med 5 in 10 odstotki pod mediano
cene zdravila na primerjanih trgih;
– 3 točke – predlog na intervalu med 0 in 5 odstotki pod
mediano cen na primerjanih trgih;
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– 2 točki – znotraj 5 odstotnega presežka mediane cen
na primerjanih trgih;
– 1 točka – več kot 5 odstotno preseganje mediane cen
na primerjalnih trgih;
– obstoj specifičnih dejavnikov, pomembnih za umeščanje
obravnavanega zdravila v nacionalne zdravstvene programe,
skladno s podanimi prioritetami in etičnimi vidiki (ocenjuje se
kot stopnja strinjanja komisije z utemeljenostjo zahtevka za
določitev izredne višje dovoljene cene na intervalu 1–5 točk).
19. člen
(1) Komisija se v svojem mnenju, poleg opredelitev iz
prejšnjega člena, opredeli do višine predlagane izredne višje
dovoljene cene za zdravila, na enega od naslednjih načinov:
– s pozitivnim mnenjem predlaga izredno višjo dovoljeno
ceno kot je bila predlagana v vlogi, kadar je vsota točk iz druge‑
ga odstavka prejšnjega člena enaka ali večja od 18 za zdravila,
ki so pridobila dovoljenje za promet ali dovoljenje s paralelno
uvoženim zdravilom ter 10 ali več za zdravila, ki nimajo dovo‑
ljenja za promet, imajo pa dovoljenje za vnos oziroma uvoz in
so uvrščena v seznam iz 15. člena zakona, ali
– s pozitivnem mnenjem predlaga izredno višjo dovoljeno
ceno, ki je nižja od predlagane v vlogi, in sicer v višini, ki se
izračuna z enačbo:
PEC(DIVDC) = PEC(NDC) + DT/MT *
(PEC(PIVDC)‑PEC(NDC)) * (min(PEC(mediana(ER))
/ PEC(PIVDC); (PEC(PIVDC) – PEC(NDC)) /
max(PEC(mediana(ER)); PEC(NDC))),

cene
cene

kjer pomenijo:
PEC(DIVDC) – določen PEC izredne višje dovoljene
PEC(PIVDC) – predlagan PEC izredne višje dovoljene

PEC(NDC) – PEC najvišje dovoljene cene
DT – število doseženih točk
MT – možno število točk
PEC(mediana(ER)) – mediana proizvajalčevih cen v dr‑
žavah članicah EU oziroma državah podpisnicah Sporazuma
o EGP, kjer se zdravilo trži, in sicer:
– če so na voljo podatki le iz dveh držav, se upošteva
aritmetična sredina cen teh dveh držav;
– če je na voljo samo podatek iz ene države, se upo‑
števa podatek za to državo;
– če je ta država Republika Slovenija, se upošteva
najvišja dovoljena cena.
– s pozitivnim mnenjem predlaga, da se določi izredna
višja dovoljena ceno zdravila, in sicer v višini, ki jo ugotovi
in utemelji komisija, pri čemer sorazmerno upošteva tudi izid
ocenjevanja iz drugega odstavka prejšnjega člena
– z negativnim mnenjem predlaga, da se izredna višja
dovoljena cena ne določi.
(2) Če komisija da negativno mnenje, ga utemelji, pri
čemer navede opredelitve iz prvega odstavka prejšnjega člena
in število doseženih točk iz vrednotenja podatkov iz vloge iz
drugega odstavka prejšnjega člena.
20. člen
(1) JAZMP ugotavlja prisotnost javnega interesa na po‑
dročju zdravja glede na prisotnost zdravila na trgu v okviru
nacionalnih zdravstvenih prioritet z upoštevanjem podatkov
o zdravilu, njegovi porabi, stroških zdravljenja ob primerjavi
s stroški zdravljenja z zdravili za isto indikacijsko področje v
okviru iste terapevtske skupine zdravil, pridobljenih na podlagi
protokolov o izmenjavi podatkov med Inštitutom za varovanje
zdravja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IVZ) in
Zavodom.
(2) Za dodatno mnenje o prisotnosti javnega interesa na
področju zdravja za obravnavano zdravilo v programih zdra‑
vstvenega varstva, financiranih iz javnih sredstev, JAZMP lahko

Št.

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

15727

zaprosi področni razširjeni strokovni kolegij ali klinični oddelek
oziroma pridobi izjave treh zdravnikov specialistov, dejavnih na
področju zadevne farmakoterapije.
21. člen
JAZMP lahko pred odločanjem o najvišji dovoljeni ceni
zdravila in izredni višji dovoljeni ceni zdravila od Zavoda zah‑
teva podatke o vplivu predlagane cene na javnofinančne od‑
hodke na ravni terapevtske skupine oziroma področja farma‑
koterapije.
III. SPREMINJANJE NAJVIŠJIH DOVOLJENIH
CEN ZDRAVIL IN IZREDNIH VIŠJIH DOVOLJENIH
CEN ZDRAVIL
22. člen
Najvišje dovoljene cene zdravil se spreminjajo dvakrat
letno za zdravila, pri katerih:
– je prišlo do spremembe cene zdravila v vsaj eni od
primerjalnih držav, kar povzroči spremembo primerjalne cene
zdravila, ki je podlaga za določitev najvišje dovoljene cene
zdravila;
– je prišlo do spremembe cen pri zdravilih, ki niso prisotna
na trgih primerjalnih držav in katerih najvišja dovoljena cena je
bila določena na podlagi cen na trgih drugih držav članic EU
oziroma držav podpisnic sporazuma o EGP, ali do spremembe
nabora primerjalnih držav.
23. člen
(1) Zavezanci ponovno oblikujejo najvišje dovoljene cene
zdravil za zdravila iz prejšnjega člena v skladu z merili iz tega
pravilnika in pri JAZMP vložijo vlogo za spremembo najvišjih
dovoljenih cen zdravil, in sicer v obdobju:
– od 1. marca do vključno 1. aprila in
– od 1. septembra do vključno 1. oktobra.
(2) Vloga za spremembo najvišjih dovoljenih cen zdravil
vsebuje:
– predlog najvišjih dovoljenih cen zdravil z izračunom,
danim na obrazcu B1 iz Priloge 1, v pisni in elektronski obliki,
– izračun najvišjih dovoljenih cen ostalih zdravil zavezan‑
ca katerim se cene ne spremenijo na obrazcu B1 iz Priloge 1,
v pisni in elektronski obliki,
– vsa dokazila o podatkih navedenih v vlogi v pisni
obliki.
(3) V vlogi za spremembo najvišjih dovoljenih cen zdravil
se uporabljajo naslednje izdaje predpisanih publikacij:
a) v obdobju iz prve alinee prvega odstavka tega člena:
– Avstrija: Erstattungskodex: izdaja 1. januar tekočega
leta oziroma Warenverzeichnis: podatki iz spletnega vira z
datumom zajema v februarju tekočega leta;
– Francija: Vidal: izdaja štev. 3/3 preteklega leta oziroma
1/3 tekočega leta oziroma
– Nemčija: Lauer‑Taxe: izdaja 15. februar tekočega leta;
b) v obdobju iz druge alinee prvega odstavka tega čle‑
na:
– Avstrija: Erstattungskodex: izdaja 1. januar tekočega
leta in dopolnitev 1. julij tekočega leta oziroma Warenverze‑
ichnis: podatki iz spletnega vira z datumom zajema v avgustu
tekočega leta;
– Francija: Vidal: izdaja štev. 2/3 tekočega leta;
– Nemčija: Lauer‑Taxe: izdaja 15. avgust tekočega leta.
(4) Najvišje dovoljene cene zdravil se spremenijo na način
iz tega člena tudi v obdobju, ko je zdravilu dovoljenje za promet
že poteklo in je lahko v skladu z zakonom v prometu do izteka
roka uporabnosti zdravila, vendar največ 18 mesecev.
(5) Izredne višje dovoljene cene zdravil lahko JAZMP zni‑
ža pred potekom njene veljavnosti na podlagi vloge zavezanca,
v kateri v elektronski obliki v pdf in xls formatu navede le pre‑
dlagano znižano ceno zdravila na obrazcu B2 iz Priloge 1 tega
pravilnika in datum uveljavitve predlagane znižane cene.
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V. OBJAVLJANJE IN POSREDOVANJE CEN
24. člen
(1) JAZMP najmanj enkrat mesečno objavlja najvišje do‑
voljene cene zdravil in izredne višje dovoljene cene zdravil, ki
jih je določila na podlagi tega pravilnika, na svoji spletni strani
v katalogu informacij javnega značaja z navedbo:
– identifikacijske oznake zdravila,
– imena in predstavitve zdravila,
– splošnega imena zdravila,
– klasifikacijske oznake zdravila,
– imena zavezanca,
– najvišje dovoljene cene zdravila oziroma izredne višje
dovoljene cene zdravila,
– datuma začetka veljavnosti cene zdravila,
– režima izdaje zdravila,
– statusa originalnega oziroma generičnega zdravila,
– drugih upoštevanih podatkov.
(2) JAZMP enkrat letno Evropski komisiji sporoči veljavne
najvišje dovoljene cene zdravil in izredne višje dovoljene cene
zdravil.
(3) JAZMP posreduje Zavodu, ministrstvu, pristojnemu
za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in IVZ najmanj
enkrat mesečno najvišje dovoljene cene zdravil in izredne višje
dovoljene cene zdravil skupaj z vrednostmi PEC in odstotki pri‑
merjalne cene v elektronski obliki. Ne glede na določilo prvega
odstavka tega člena se v primeru iz prve alinee 16. člena tega
pravilnika in ko izredna višja dovoljena cena ni bila določena
najvišja dovoljena cena brez predhodnega soglasja zavezanca
ne objavi.
(4) Zavod pošlje JAZMP, ministrstvu, in IVZ najmanj en‑
krat mesečno cene zdravil na debelo, dogovorjene na podlagi
prvega odstavka 97.a člena zakona skupaj z dogovorjenimi
vrednostmi PEC v elektronski obliki in podatke o veljavnih
razvrstitvah zdravil na liste.
(5) IVZ posreduje JAZMP, ministrstvu in Zavodu najmanj
enkrat letno podatke o porabi zdravil in stroških za zdravila.
25. člen
Zavezanci so dolžni o najvišjih dovoljenih cenah zdravil in
izrednih višjih dovoljenih cenah zdravil, ki se oblikujejo v skladu
s tem pravilnikom, obvestiti pravne in fizične osebe, ki imajo do‑
voljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili
oziroma dovoljenje za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil ter
imajo z njimi sklenjene pogodbe o sodelovanju, takoj oziroma
najpozneje v osmih dneh po določitvi najvišje dovoljene cene
zdravil oziroma izredne višje dovoljene cene zdravil in najmanj
treh delovnih dneh pred njeno prvo uporabo na trgu.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
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cene zdravil za zdravila iz 22. člena tega pravilnika v skladu
z merili iz tega pravilnika in pri JAZMP vložijo vlogo za spre‑
membo najvišjih dovoljenih cen zdravil najpozneje v 15 dneh
od dneva uveljavitve tega pravilnika. JAZMP zaključi postopke
spreminjanja najvišjih dovoljenih cen zdravil, najpozneje v 30
dneh po datumu popolnosti vloge.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom se oblikujejo najvišje
dovoljene cene zdravil v skladu z merili tega pravilnika tudi za
zdravila, ki imajo z dnem uveljavitve tega pravilnika veljavne
izredne višje dovoljene cene. Tako določene najvišje dovo‑
ljene cene se ne objavijo na spletni strani JAZMP v katalogu
informacij javnega značaja, pred datumi prenehanja veljavnosti
izrednih višjih dovoljenih cen, po prenehanju veljavnosti izre‑
dnih višjih dovoljenih cen, pa se objavijo le na podlagi pisnih
soglasij zavezancev.
(3) Določbe prve alinee prvega odstavka 23. člena tega
pravilnika se v letu 2011 ne uporabljajo.
(4) Za oblikovanje najvišjih dovoljenih cen iz prvega od‑
stavka tega člena se uporabljajo naslednje izdaje predpisanih
publikacij:
– Avstrija: Erstattungskodex: izdaja 1. januar 2010 in
dopolnitev 1. julij 2010 oziroma Warenverzeichnis: izdaja no‑
vember tekočega leta ali spletni vir z navedbo datuma zajema
november 2010;
– Francija: Vidal: izdaja štev. 3/3 2010;
– Nemčija: Lauer‑Taxe: izdaja, ki ni starejša od 15 dni od
datuma objave tega pravilnika.
(5) Vloge za določitev izredne višje dovoljene cene, pre‑
jete do dneva uveljavitve tega pravilnika, za katere cena do
tega dneva ni bila določena, se obravnavajo po določbah tega
pravilnika. Zavezanci za te vloge oddajo dopolnitev vloge s po‑
datki za določitev najvišje dovoljene cene najkasneje v 5 dneh
od datuma pričetka veljavnosti tega pravilnika.
(6) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni
list RS, št. 97/08, 99/08 – popr. in 8/09).
(7) Ne glede na določbe šestega odstavka tega člena se
vloge za določitev najvišje dovoljene cene, ki niso bile rešene
do datuma pričetka veljavnosti tega pravilnika, rešijo po določ‑
bah Pravilnika o cenah zdravil za uporabo v humani medicini
(Uradni list RS, št. 97/08, 99/08 – popr. in 8/09).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
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26. člen
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 23. člena tega
pravilnika, zavezanci ponovno oblikujejo najvišje dovoljene
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1

2

16

Avstrija 1

Avstrija 2

Francija 1

Francija 2

Nemčija 1

Nemčija 2

5

6

7

8

9

10

11

17

Lastniško ime primerjalnega zdravila, jakost, oblika
in pakiranje

2

Lastniško ime predlaganega zdravila, jakost, oblika
in pakiranje

18

Število
osn.enot

3

ATC

19

Cena iz
publikacije

4

Število
osn.enot

20

Primerjalna
cena *

5

Veljavna
IVDC

21=20 / 18

Primerjalna
cena na
osn.enoto*

6

7

8=7*4

10=8*9/100

PEC

11

12

Delež
Predl. IVDC
veletrgov. %

13=12/5*100

Index

*

podatek za primerjalne države

NDC - najvišja dovoljena cena zdravila na debelo

1/1

14

Datum
prisotnosti na
trgu

PEC - proizvajalčev element cene zdravila na debelo

Legenda:

9

Originator - Primerj.cena Primerjalna
Odstotek
Generik na osn.enoto
cena
primerj.cene

Warenverzeichnis (spletni vir)

Erstattungskodex (publikacija ali spletni vir)

102 / 17. 12. 2010

Podpis odgovorne osebe:

Primerjalna
država

4

3

Šifra zdravila

1

F

Datum priprave podatkov:

Št.

E

Vidal CD - ROM

Lauer-Taxe - CD ROM

D

OBRAZEC B2 ZA IZRAČUN IZREDNE VIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO
Lauer-Taxe - spletni vir (datum vpogleda)

ZADEVA:

B

Številka izdaje:
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ZAVEZANEC:

A
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Priloga 1
Obrazec B3
NAVEDBA CEN ZDRAVILA V DRŽAVAH ČLANICAH EU/EGP OZIROMA V DRUGIH EVROPSKIH DRŽAVAH
Zavezanec:
Datum (dd.mm.LLLL):
Ime zdravila
in pakiranje:
D l
Delovna
šif
šifra:

opomba***
o

k
količ.promet
v 000 enot

DRŽAVA
Albanija
Andora
Belorusija
Bosna in Hercegovina
Črna gora
Hrvaška
Kosovo
Rep. Makedonija
Moldavija
Monako
Rusija
San Marino
Srbija
ŠŠvica
Turčija
Ukrajina
Vatikan

proizva‐
jalčeva cena na
debelo
cena
EUR
EUR

šštev. enot*

o
opomba***

količ.promet
k
v 000 enot

DRŽAVA ČLANICA
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Irska
Islandija
Italija
Latvija
Lihtenštajn
Litva
Luksemburg

proizva‐
jalčeva cena na
debelo
cena
EUR
EUR

Tabela b. Cene v drugih evropskih državah
šštev. enot*

Tabela a. Cene v državah članicah EU/EGP

Madžarska
Malta
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Slo enija
Španija
Švedska
Združeno kraljestvo
* število odmernih enot v pakiranju
**aktualni letni količinski promet z zdravilom izražen v 000 prodanih enot‐pakiranj zdravila
***zaporedna številka opombe; morebitne opombe zavezanci podajo na posebnem listu z označenimi zaporednimi številkami
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Priloga 2
Tabela 1. Izračun primerjalne cene ‑ Nemčija. Preračun iz veleprodajnih cen (vir: Lauer
Taxe).

Veleprodajna cena v EUR

C
do 3,45

Izra�un primerjalne
cene

Faktorja za prera�un

f1

f2

formula

0,8696

0

C * f1 - f2

3,46 - 4,19

1

0,45

C * f1 - f2

4,20 - 5,60

0,8929

0

C * f1 - f2

5,61 - 7,26

1

0,6

C * f1 - f2

7,27 - 9,81

0,9174

0

C * f1 - f2

1

0,81

C * f1 - f2

12,38 - 24,61

0,9346

0

C * f1 - f2

24,62 - 28,43

1

1,61

C * f1 - f2

28,44 - 1272

0,9434

0

C * f1 - f2

1

72

C * f1 - f2

9,82 - 12,37

od 1272,01 dalje

Tabela 2. Izračun primerjalne cene - Francija. Preračun iz maloprodajnih cen (vir: VIDAL).

Maloprodajna cena v EUR

C

Faktorja za prera�un

f1

f2

Izra�un primerjalne
cene

formula

do 32,35

0,7200

0,3896

C * f1 - f2

32,36 - 182,88

0,8443

4,4111

C * f1 - f2

182,89 - 458,55

0,9069

15,8490

C * f1 - f2

od 458,56 dalje

0,9240

23,6952

C * f1 - f2
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EVA 2008-2711-0195

nika.«
3. člen
V 12. členu se v prvem odstavku tretji stavek spremeni
tako, da se glasi:
Stran
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Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
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Priloga 3
Tabela 1. Izračun cene zdravila na debelo*.
raz
red

PEC

Delež veletrgovine

1.

Za del vrednosti PEC do 6 EUR

10 %

2.

Za del vrednosti PEC med 6,01 do 30 EUR

6,5 %

3.

Za del vrednosti PEC med 30,01 do 161 EUR

4.

Za del vrednosti PEC med 161,01 do 390 EUR

5.
6.

Za del vrednosti PEC med 390,01 do 1.055,24
EUR
Za celotno ceno enako ali višjo od 1.055,25
EUR

5%
3,5 %
2%
30,03 EUR

* Za prvih pet razredov se pri izračunu deleža veletrgovine kumulativno upoštevajo deleži
veletrgovine, ki pripadajo posameznim delom vrednosti PEC v tabeli. Za zadnji, 6. razred, je
delež veletrgovine enoten in znaša 30,03 EUR za zdravilo z vrednostjo PEC enako ali višjo od
1.055,25 EUR.
Priloga
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5232.

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine
in varstvenih usmeritvah

Na podlagi sedmega odstavka 9. člena in 45. člena Za‑
kona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in
123/08) ministrica za kulturo izdaja

PRAVILNIK
o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih
usmeritvah
1. člen
(zvrsti dediščine in njihove varstvene usmeritve)
(1) Ta pravilnik določa seznam zvrsti kulturne dediščine (v
nadaljnjem besedilu: dediščina) in njihove varstvene usmeritve
za potrebe klasifikacije nepremične, premične in žive dediščine
pri njenem identificiranju, dokumentiranju, registraciji, inventa‑
rizaciji, razglašanju za spomenik in v drugih postopkih varstva
dediščine, razen pri določanju varstvenih območij.
(2) V zvrsti iz prvega odstavka tega člena ne sodi ar‑
hivsko in knjižnično gradivo, ki se po strokovnih merilih in
mednarodnih priporočilih šteje za pisno dediščino. Določanje
zvrsti arhivskega in knjižničnega gradiva se izvaja v skladu z
zakonom, ki ureja arhivsko in knjižnično gradivo, in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi.
2. člen
(zvrsti dediščine za potrebe nadzora nad trgovanjem
in drugimi posli)
Poleg zvrsti iz prvega člena ta pravilnik določa tudi se‑
znam zvrsti predmetov premične dediščine, za katere se izvaja
nadzor nad trgovanjem, iznosom, izvozom in drugimi posli in
postopki v zvezi z dediščino, kadar to določa zakon ali drug
predpis.
3. člen
(zvrsti nepremične dediščine)
Zvrsti nepremične dediščine so (šifra in ime):
N01 »Arheološka najdišča« so originalni kraji depo‑
niranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov
človekovega delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani
z ustreznimi strokovnimi postopki. Glede na prostorski položaj
deponiranja in odkrivanja arheoloških ostalin ločimo kopenska
arheološka najdišča (površinske in podpovršinske ostaline na
kopnem razen ostalin v naravnih podzemnih jamah in kopen‑
skih vodah), jamska arheološka najdišča (ostaline v naravnih
podzemnih jamah in predjamskih prostorih) in podvodna arhe‑
ološka najdišča (ostaline pod vodo: morsko dno, dno vodotokov
in jezer).
N02 »Stavbe« so eno‑ ali večprostorni grajeni objekti s
streho, v katere človek praviloma lahko vstopi in so namenjeni
bivanju ali opravljanju dejavnosti. K njim sodijo sestavine in
pritikline, ki so namenjene uporabi (drugi objekt, napeljava, ze‑
mljišče) ali olepšanju (okrasje, oprema) ali pa so nepogrešljive
za njihovo delovanje. Več funkcionalno in prostorsko povezanih
stavb sestavlja skupino stavb (vrstna hiša, blok, domačija, to‑
varna). Stavbe so dokaz bivanjske kulture, načinov gradnje in
funkcionalnih ter likovnih umestitev v okolje. So odraz in primer
stopenj gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega,
tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo gospodarske/proi‑
zvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v
okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so v osnovi name‑
njene bogoslužju.
N03 »Parki in vrtovi« so deli odprtega prostora, obliko‑
vani v razmerjih med grajenimi ali oblikovanimi objekti, rastli‑
njem, vodo in reliefom. So prostori gojenja rastlin, ugodja ali
sprostitve, vzgoje, izobraževanja in raziskovanja ter izražajo
človekovo predstavo o prijetnem, varnem okolju. Prostorsko
kompozicijo parkov in vrtov sestavljajo zasnova, zasaditve ra‑
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stlin, grajene strukture in likovni elementi, vrtna oprema, vodni
motivi (tekoče ali stoječe vode), relief, vedute. Parki in vrtovi
so s svojevrstnimi izraznimi sredstvi odraz in primer preteklega
oblikovanja odprtega prostora in hortikulturnega znanja. V to
zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki,
zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve (ureditve jav‑
nih prostorov).
N04 »Stavbe s parki ali z vrtovi« so enovite celote
oblikovanega odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo
profane stavbe s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom,
grad s parkom ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s
parki ali z vrtovi (kartuzijanski samostan z vrtom, cistercijanski
samostan z vrtom).
N05 »Spominski objekti in kraji« so grajeni ali oblikova‑
ni objekti in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na
neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Spominski objekti in
kraji služijo spominu kot vrednoti, družbeni pomen imajo zaradi
zgodovinske pričevalnosti in likovnih kvalitet. Ločimo domove
pomembnih osebnosti, znamenja (javni spomenik, mejnik, ob‑
cestni kamen, spominska plošča, pil, križ, kapelica), objekte
in kraje mrtvih (grob, grobišče, pokopališče, grobnica, mrliška
vežica, kostnica), kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vo‑
jaške objekte (partizansko taborišče, partizanska bolnišnica),
kraje spominjanja na človekovo poselitev ali dejavnost (lokacija
stavbe, lokacija drugega objekta, opuščena vas).
N06 »Drugi objekti in naprave« so grajeni objekti ali
večji predmeti iz več sestavnih delov in služijo tistim člove‑
kovim potrebam, ki niso bivanje ali opravljanje dejavnosti v
stavbi. So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega,
političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave
(dvigalo, peč, stroj), industrijske/gospodarske objekte (kamno‑
lom, rudnik, vodovod, vodnjak, napajališče, jez, rake, mlinščica,
črpališče, vodni stolp, žičnica), kulturne in vadbene objekte (ba‑
zen, drsališče, hipodrom, igrišče, letno gledališče, smučarska
skakalnica, stadion), objekte transportne infrastrukture (pot,
cesta, proga, predor, most, pristanišče), objekte urbane opreme
(stopnišče, javni vodnjak, vodomet, ulična svetilka), signalne
ter merilne naprave in objekte (opazovalnica, razgledni stolp,
svetilnik, preža), zidove in jarke (suhozid, ograda, obzidje,
strelski jarek).
N07 »Naselja in njihovi deli« so prostori trajne človeko‑
ve poselitve, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in
funkcijami. Prostori poselitve so z geografskimi, zgodovinskimi
in drugimi materializiranimi posebnostmi odraz in primer gospo‑
darskega, kulturnega, socialnega, političnega in tehnološkega
razvoja. Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna
naselja, njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga obmo‑
čja poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči. Zvrst je pomen‑
sko enaka definiciji naselbinske dediščine iz 3. člena Zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08;
v nadaljnjem besedilu: ZVKD‑1).
N08 »Kulturna krajina« je del odprtega prostora z na‑
ravnimi in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega
strukturo, razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in
dejavnosti, ki soustvarjajo posebne kulturne in družbene vre‑
dnote in identiteto regij ter države. Kulturna krajina je rezultat
součinkovanja človeških in naravnih dejavnikov ter je odraz in
primer gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega in
tehnološkega razvoja družbe. Glede na strukturne značilnosti in
krajinske sestavine ločimo kmetijske krajine, poseljene krajine
in zgodovinske krajine.
N09 »Ostalo« je zvrst, v katero sodi nepremična dedišči‑
na, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti.
4. člen
(varstvene usmeritve za nepremično dediščino)
so:

(1) Splošne varstvene usmeritve za nepremično dediščino

– spodbujanje trajnostne uporabe dediščine, to je uporabe
dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča
izgube njenih kulturnih lastnosti,
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– spodbujanje vzdržnega razvoja dediščine, s katerim
se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne
da bi bila s tem okrnjena ohranitev dediščine za prihodnje
generacije,
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne,
socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge
pomene dediščine,
– ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega
pomena dediščine ter njene materialne substance,
– dovoljeni so posegi v dediščino, ki upoštevajo in trajno
ohranjajo njene varovane vrednote,
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih
gospodarskih temeljev za ohranitev dediščine ob spoštovanju
njene posebne narave in družbenega pomena.
(2) Poleg splošnih varstvenih usmeritev so pri posame‑
znih zvrsteh nepremične dediščine določene tudi njihove po‑
sebne varstvene usmeritve:
1. Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali upora‑
bo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili
njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je pred‑
vsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati,
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno
z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje
in prezentacijo arheološkega najdišča.
Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki so
hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih
delov najdišč:
– če ni možno najti drugih rešitev ali
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih
arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti
za gradnjo.
Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako,
da se arheološka najdišča ohranjajo.
2. Stavbe se varujejo tako, da se ohranjajo njihove varo‑
vane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega
zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta‑
vljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalina‑
mi.
3. Parki in vrtovi se varujejo tako, da se ohranjajo njihove
varovane vrednote, kot so:
– zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture,
vrtna oprema, likovni elementi),
– naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z
okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovin‑
sko pogojene in utemeljene meje),
– rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so po‑
trebne za razvoj in obstoj rastlin, in
– vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska poveza‑
nost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter
površinami, pomembnimi za delovanje celote.
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4. Stavbe s parki ali z vrtovi se varujejo tako, da se ohra‑
njajo njihove varovane vrednote, kot so:
– varovane vrednote stavb,
– varovane vrednote parkov in vrtov in
– medsebojna razmerja, vsebinska, funkcionalna, likovna
in prostorska povezanost (kompozicija).
5. Spominski objekti in kraji se varujejo tako, da se ohra‑
njajo njihove varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta in
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino
in okolico ter vedutami.
6. Drugi objekti in naprave se varujejo tako, da se ohra‑
njajo njihove varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta ali naprave,
– osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali
naprave in način njenega delovanja ter
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okoli‑
co.
7. Naselja in njihovi deli se varujejo tako, da se ohranjajo
njihove varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mre‑
ža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stav‑
bami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj
naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali nje‑
govega dela,
– podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne
mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico
(vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in
kapaciteta objektov, ulične fasade),
– oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalina‑
mi.
8. Kulturna krajina se varuje tako, da se ohranjajo njene
varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
– značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika
parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osa‑
mela drevesa),
– tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje
v kulturni krajini),
– tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbar‑
stva (kozolci, znamenja, zidanice),
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podo‑
bo in stavbo oziroma naseljem,
– avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogod‑
kov,
– preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene
strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
5. člen
(zvrsti premične dediščine)
Zvrsti premične dediščine so (šifra in ime):
P01 »Orožje« so stvari, namenjene vojskovanju in osebni
zaščiti. Poleg strelnih naprav, streliva in hladnega orožja v to
zvrst sodijo oborožitveni dodatki in bojna vozila (to so vozila,
na katerih je nameščeno orožje, na primer katapult, tank ali
samohodna havbica).
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P02 »Orodje« so stvari in sredstva za pridelavo, obdelavo
in predelavo različnih materialov ter izdelavo drugih stvari. V to
zvrst sodijo orodja in pripomočki, ki so namenjeni poljedelstvu,
živinoreji, lovu in ribolovu, gozdarstvu, gradbeni, tekstilni in
prehrambni dejavnosti, izdelavi osebnih in drugih predmetov,
ter medicinska in druga oprema.
P03 »Stavbna oprema« so vse vrste posameznih grad‑
benih elementov iz različnih materialov, posamezni arhitekturni
elementi, ornamenti in arhitekturna plastika, fragmenti ter vse
vrste elementov ljudskega stavbarstva in bivališč za živali.
Sem sodijo tudi gledališke, filmske in operne scene z vsemi
sestavnimi elementi.
P04 »Bivalna oprema« so stvari, izdelane ali uporabljane
kot del notranje opreme stanovanjskih in delovnih prostorov.
Namenjene so delu, ustvarjanju, počitku, spanju in shranjeva‑
nju (oblačil, orodja, orožja, pridelkov). Sem sodijo tudi interjerji
(atelje, spominska soba, kovačija, lekarna, ordinacija, gostilna,
trgovina), stvari, v katerih pripravljamo, serviramo, prenašamo
ali shranjujemo hrano in pijačo (krožnik, lonec, namizni in pivski
servis). V to zvrst sodijo tudi jedilni pribor in gospodinjski pripo‑
močki (zajemalka, kuhalnica, stepalnik, pinja) ter gospodinjski
aparati (hladilnik, štedilnik, mali gospodinjski aparat).
P05 »Oblačila in osebni predmeti« so stvari, namenjene
zaščiti človeškega telesa (obleka, obutev, perilo, vrhnja obleka,
pokrivalo), ter oblačilni dodatki in nakit. Sem sodijo še oblačila,
ki izražajo pripadnost oziroma identiteto (delovno oblačilo, uni‑
forma, gledališki kostum).
P06 »Prometna in transportna sredstva« so stvari, ki
omogočajo lažje in hitrejše premikanje ljudi in tovora po ko‑
pnem, vodi in zraku, in njihovi deli.
P07 »Predmeti za igro in prosti čas« so vse vrste igrač
in iger, namenjenih razvedrilni dejavnosti otrok in odraslih, in
tudi predmeti, povezani s preživljanjem prostega časa, športom
in zabavo ter družabnimi prireditvami.
P08 »Umetniški predmeti« so umetniške stvaritve ali
druga dela vizualne umetnosti, primarno ustvarjene zaradi
estetskih, kontemplativnih in konceptualnih namenov in ne za‑
radi njihove uporabnosti. V to zvrst sodijo originalna umetniška
dela v klasičnih medijih (slikarstvo, kiparstvo, risba, grafika,
fotografija), v novejših medijih (tako imenovani novi mediji: film,
video, instalacija, multimedijska, intermedijska, računalniška,
spletna, elektronska, kibernetična umetnost) in v drugih oblikah
(knjiga umetnikov, mail art, topografska/vizualna, konkretna
poezija).
P09 »Predmeti uporabne umetnosti« so predmeti ume‑
tne obrti, industrijskega in unikatnega oblikovanja. Sem sodijo
tudi okrasni rokodelski in industrijski izdelki, pri katerih je pri‑
marno poudarjena njihova estetska in ne uporabna narava
(čipka, lončarski izdelek).
P10 »Obredni predmeti« so stvari, povezane z religio‑
znim obredjem (religiozna knjiga, oblačilo, posodje, religiozni
inventar), ljudskim verovanjem in vraževerjem. V to zvrst sodijo
tudi stvari, povezane s šegami in z obredjem življenjskega ali
letnega kroga, oziroma oblačila s posebno sporočilnostjo (cer‑
kveno oblačilo, pustni kostum, obredna maska).
P11 »Predmeti komunikacije« so stvari, namenjene raz‑
ličnim načinom komuniciranja med posamezniki (pismo, dopi‑
snica, razglednica) ali z javnostjo s pomočjo različnih medijev
(tiskovina, plakat, oglas, radio, televizor, računalnik, reklamni
izdelek, promocijsko gradivo).
P12 »Grbi, zastave, nagrade in priznanja« so stvari,
povezane z označevanjem pripadnosti državi, skupnosti in
združenju, ter stvari, povezane s priznanji za dosežke, dejanja
in dela. V to zvrst sodijo grbi, zastave, nagrade, priznanja,
odlikovanja, plakete, medalje, značke, posvetne insignije in
podobno.
P13 »Sredstva za trgovino in bančništvo« so stvari, ki
imajo vlogo menjalnega sredstva v trgovini in bančništvu: pla‑
čilna sredstva, vrednostni papirji, obveznice in podobno.
P14 »Predmeti za prikaze in ponazoritve« so stvari
iz različnih materialov, ki prikazujejo prostor, naselja, stavbe,
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stroje, predmete, osebe in dogajanja v določenem merilu, skice
in načrti, zemljevidi, tridimenzionalne kopije ter dokumentarna
gradiva in fotografije.
P15 »Stroji in naprave« so stvari za pogon, serijsko
izdelavo in predelavo izdelkov. Sem sodijo stroji in deli strojev,
ki izkoriščajo tradicionalne in alternativne vire energije.
P16 »Predmeti izobraževanja, znanosti in tehnike«
so predmeti, namenjeni izobraževanju, in izvirni inštrumenti
ter pripomočki, ki so se uporabljali za namene izumiteljskega
raziskovanja na področju znanosti in tehnike, vključno s proto‑
tipnimi izdelki, ki so bili rezultat tega procesa.
P17 »Geološki predmeti« so fosili in paleontološko gra‑
divo, minerali in mineraloško gradivo, kamnine in petrološko
gradivo, rude in gradivo rud, premog in gradivo premogov.
P18 »Botanični predmeti« so vzorci rastlin skupaj s
predmeti za njihovo shranjevanje (herbarijski primerek, herba‑
rijska pola, herbarijska škatla, knjiga herbarij, vzorec lesa).
P19 »Zoološki predmeti« so suho preparirano gradivo
vretenčarskega in nevretenčarskega izvora (dermoplastika,
meh, lobanja, skelet, jajce), gradivo, shranjeno v fiksativu,
zamrznjeno gradivo, mikroskopski preparati in podobno.
P20 »Človeški ostanki« so ostanki (delov) človeškega
telesa, ki jih hranijo muzeji v svojih zbirkah kot kulturno občutlji‑
vo gradivo (človeško okostje, mumija, vsebina žare, relikvija).
P21 »Glasbila« so priprave, ki izkoriščajo človeške in me‑
hanske sile ali električno energijo za izvajanje zvokov določene
višine, zvenov določljivih sestavin in ritmično urejenih šumov.
Razvrščamo jih glede na to, kakšna je snov, ki v glasbilih
prvenstveno niha (idiofon, membranofon, kordofon, aerofon,
elektrofon).
P22 »Drugi predmeti zgodovinskega pomena« so
predmeti premične dediščine, ki jih ni možno uvrstiti v nobeno
od zgoraj navedenih zvrsti.
6. člen
(varstvene usmeritve za premično dediščino)
(1) Premično dediščino ohranjamo tako, da je ne uničuje‑
mo, da preprečujemo škodljive vplive nanjo in da spodbujamo
dostop do premične dediščine ali do informacij o njej vsakomur,
še posebej mladim, starejšim in invalidom, na način in v obse‑
gu, ki dolgoročno ne povzročata zgubljanja kulturnih lastnosti
premične dediščine.
(2) Posebne varstvene usmeritve za premično dediščino
so:
1. Za arheološke najdbe in premične arheološke ostaline,
ki izvirajo iz najdišč na ozemlju Republike Slovenije in za katere
najditelj ali hranitelj nima dokazila o izvoru, veljata:
– prepoved odtujitve v nasprotju z ZVKD‑1 in
– prepoved izvoza in iznosa v nasprotju z ZVKD‑1.
2. Za premično dediščino, ki je nacionalno bogastvo,
veljajo naslednje varstvene usmeritve:
– dediščino dokumentiramo, jo hranimo, varujemo, skr‑
bimo zanjo, jo prevažamo in omogočamo njeno dostopnost
v skladu s pravilnikom, ki določa način varovanja in hranjenja
nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva,
– izvoz in iznos premične dediščine sta omejena ob upo‑
števanju določb 46. člena ZVKD‑1.
3. Za premično dediščino, ki je status premičnega spo‑
menika pridobila z razglasitvijo, veljajo naslednje varstvene
usmeritve:
– dediščino dokumentiramo, jo hranimo, varujemo, skr‑
bimo zanjo, jo prevažamo in omogočamo njeno dostopnost
tako, da so upoštevane zahteve iz III. poglavja pravilnika, ki
določa način varovanja in hranjenja nacionalnega bogastva in
muzejskega gradiva,
– ob morebitni ogroženosti dediščino začasno izročimo
pristojni organizaciji,
– premeščanje ali prenašanje dediščine je omejeno,
– trajni izvoz in iznos sta prepovedana,
– začasni izvoz in iznos sta omejena ob upoštevanju
določb 46. člena ZVKD‑1.
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4. Za premično dediščino, ki je status premičnega spo‑
menika pridobila z vpisom v inventarno knjigo muzeja, veljajo
naslednje varstvene usmeritve:
– dediščino dokumentiramo, jo hranimo, varujemo, skr‑
bimo zanjo, jo prevažamo in omogočamo njeno dostopnost
tako, da so upoštevane zahteve in standardi iz pravilnika, ki
določa način varovanja in hranjenja nacionalnega bogastva in
muzejskega gradiva,
– trajni izvoz in iznos sta prepovedana, z izjemo izvoza in
iznosa, določenega v četrtem odstavku 46. člena ZVKD‑1,
– začasni izvoz in iznos sta omejena ob upoštevanju
določb 46. člena ZVKD‑1.
7. člen
(zvrsti žive dediščine)
Zvrsti žive dediščine so:
Z01 »Ustno izročilo in ljudsko slovstvo« obsega šte‑
vilne človekove aktivnosti, povezane z jezikovnim izražanjem
kot tradicionalnim orodjem za širjenje ljudskega izročila, po‑
datkov in znanja. V to zvrst sodijo narečja, pregovori in reki,
uganke, šaljivke in vici, pesništvo, pripovedništvo ter mitologija
in bajeslovje.
Z02 »Uprizoritve in predstavitve« obsegajo predvsem
oblike glasbenega, pevskega, plesnega ali gledališkega pred‑
stavljanja in likovnega izražanja, ki se izvajajo z javnim na‑
stopanjem. V to zvrst sodijo tudi folklorno turistične prireditve,
temelječe na sestavinah žive dediščine, ki so sčasoma postale
del lokalne in nacionalne tradicije. Del uprizoritvene žive dedi‑
ščine so tudi igre, ki jih delimo na otroške, odrasle in športne.
Z03 »Šege in navade« so raznolike aktivnosti s podro‑
čja družbene kulture, ki označujejo in razlikujejo praznične in
vsakdanje oblike človekovega delovanja, verovanja in vedenja.
V to zvrst sodijo letne šege, šege življenjskega kroga, delovne
in pravne šege ter praznovanja v družinskem in skupnostnem
okviru.
Z04 »Znanja o naravi in okolju« so izročila o znanju
o rastlinskem in živalskem svetu, o vremenu, vodi, prostoru
in vesolju. Odražajo se kot nesnovna sporočila v človekovih
izdelkih ali pa so neposredno izpričana v ustnem izročilu. V
to zvrst uvrščamo tudi zdravilstvo kot preprosto, nestrokovno
zdravljenje ljudi in domačih živali, temelječe na čarovnih in
naravnih praksah.
Z05 »Gospodarska znanja in veščine« so znanje in
veščine rokodelstva in obrtništva, trgovine in transporta ter
znanje in delovne prakse nabiralništva, lovstva, kmetijstva (na
primer poljedelstvo, živinoreja, vinogradništvo, čebelarstvo),
gozdarstva, rudarstva in industrije. Povezujejo materialno in
živo dediščino. V to zvrst uvrščamo tudi znanje o hrani, ki so
preplet različnih pojavnih oblik kulturnih prvin na področjih
pridelovanja, nakupa in prodaje hrane, priprave in potrošnje
vsakdanjih, prazničnih ter delovnih jedi.
Z06 »Ostalo« je zvrst, v katero sodi živa dediščina, ki je
ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti.
8. člen
(varstvene usmeritve za živo dediščino)
(1) Varstvene usmeritve za živo dediščino vključujejo
ukrepe za zagotovitev ohranjanja žive dediščine, ki obsegajo
prepoznavanje, dokumentiranje, raziskovanje, zaščito, spod‑
bujanje, izboljševanje in oživitev različnih vidikov te dediščine.
Konkretnejše varstvene usmeritve se določijo na podlagi stanja
oziroma ohranjenosti pojava dediščine, ki se deli na nepretrga‑
no, rekonstruirano in izginulo dediščino.
(2) Živa dediščina je nedeljivo povezana z nosilci pojava
(posamezniki, skupinami in skupnostmi), materialnimi prvinami
(predmeti, orodji, izdelki) in prostorom, kjer se ta dediščina
predstavlja, ustvarja ali izraža. Pri določitvi varstvenih usme‑
ritev je zato treba upoštevati tudi navedeni materialni okvir
žive dediščine in morebitno uveljavljanje avtorskih in sorodnih
pravic.
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9. člen
(zvrsti predmetov premične dediščine, ki so predmet nadzora
nad trgovanjem in drugimi posli)
Nadzor nad trgovanjem in drugimi pravnimi posli s pred‑
meti premične dediščine v skladu s 45. členom ZVKD‑1 in nad
njenim izvozom, iznosom in v drugih postopkih, kadar to določa
zakon ali drug predpis, se izvaja za vse predmete premične
dediščine, katerih vrednost dosega ali presega mejne vrednosti
iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika in ki sodijo v eno
od naslednjih zvrsti:
1. arheološki predmeti, ki so starejši od 100 let in izhajajo
iz izkopavanj in najdišč na kopnem ali pod vodo, arheoloških
območij ali arheoloških zbirk,
2. elementi, ki so sestavni del arhitekturnih, zgodovinskih
ali sakralnih spomenikov, ki so bili razstavljeni in so starejši od
100 let,
3. slike in slikarska dela, z izjemo tistih, ki so zajeta v 4. in
5. točki tega člena, ročne izdelave, vseh tehnik in na katerem‑
koli nosilcu, ki so starejša od 50 let in ne pripadajo njihovemu
tvorcu,
4. akvareli, gvaši in pasteli, ki so ročno izdelani, v kate‑
remkoli materialu in na kateremkoli nosilcu in ki so starejši od
50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
5. mozaiki v kateremkoli materialu, ročne izdelave, z
izjemo tistih, ki so zajeti v 1. ali 2. točki tega člena, in risbe na
kateremkoli nosilcu, ročne izdelave in v kateremkoli materialu
(razen tistih iz 14. točke), ki so starejši od 50 let in ne pripadajo
njihovemu tvorcu,
6. originalna grafična dela, odtisi, sitotiski in litografije z
originalnimi ploščami in plakati, ki so starejši od 50 let in ne
pripadajo njihovemu tvorcu,
7. originalne velike in male plastike ter kopije, ki so iz‑
delane po istem postopku kakor originali, ki so starejši od 50
let ter ne pripadajo njihovemu tvorcu in ne spadajo v točko 1
tega člena,
8. fotografije, filmi in njihovi negativi, ki so starejši od
50 let in ne pripadajo njihovemu tvorcu,
9. inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in parti‑
turami, posamezno ali v zbirkah, ki so starejši od 50 let in ne
pripadajo njihovemu tvorcu,
10. knjige, ki so starejše od 100 let, posamično ali v
zbirkah,
11. tiskani zemljevidi in kartografsko gradivo, posamezno
ali v zbirkah, ki so starejši od 50 let,
12. arhivi in deli arhivov, ki so starejši od 50 let, katerekoli
vrste in na kateremkoli nosilcu,
13. (a) zbirke in primerki iz zooloških, botaničnih, mi‑
neraloških in anatomskih zbirk, ki so starejše od 50 let in ne
pripadajo njihovemu tvorcu,
(b) numizmatične in filatelistične zbirke, zbirke domo‑
znanskega, zgodovinskega ali paleontološkega gradiva ali po‑
samezni predmeti iz takšnih zbirk, ki so starejše od 50 let in ne
pripadajo njihovemu tvorcu,
14. prevozna sredstva, starejša od 75 let,
15. katerikoli drugi predmeti, ki niso vključeni v zgoraj
navedene točke:
a) ki so stari od 50 do 100 let:
– igrače, igre,
– steklenina,
– zlatnina in srebrnina,
– pohištvo,
– optična, fotografska in filmska oprema,
– glasbeni inštrumenti,
– ure in njihovi deli,
– leseni predmeti, smuči, panjske končnice, skrinje,
– lončenina in keramika,
– tapiserije,
– preproge,
– tapete,
– orožje,
b) ali ki so starejši od 100 let,
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16. konji lipicanci, ki so vključeni v Rejski program in
vpisani v rodovniško knjigo Kobilarne Lipica in so uvrščeni v
gensko rezervo in situ ter in vivo.
10. člen
(mejne vrednosti)
(1) Mejne vrednosti, ki jih morajo dosegati ali presegati
predmeti dediščine iz prejšnjega člena, so:
najmanjša vrednost
predmeta v EUR

skupine predmetov
(po točkah iz prejšnjega člena)

kakršnakoli

iz 1., 2., 9., 12. in 16. točke

1.500

iz 5., 8. in 11. točke

3.000

iz 4., 6. in 10. točke

5.000

iz 7., 14. in 15. točke

15.000

iz 3. in 13. točke

(2) Vrednost predmeta iz prvega odstavka se določi na
podlagi:
– izstavljenega računa,
– dejanske odkupne ali prodajne vrednosti ali
– strokovne ali sodne cenitve.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 73/00).
12. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-12/2010/11
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
EVA 2009-3511-0009
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
1. člen
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji za‑
radi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list
RS, št. 100/01, 39/05 in 53/07) se 1. člen spremeni tako, da
se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje var‑
nosti in varovanja zdravja delavcev pred tveganji zaradi izposta‑
vljenosti kemičnim snovem v delovnem okolju ali so posledica
dejavnosti, pri katerih se uporabljajo kemične snovi in zavezujoče
mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direkti‑
vo Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in
zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavlje‑
nosti kemičnim dejavnikom pri delu (štirinajsta posebna direktiva
v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 131 z dne
5. 5. 1998, str. 11), Direktivo Komisije 91/322/EGS z dne 29. maja
1991 o določitvi indikativne mejne vrednosti v skladu z Direktivo
Sveta 80/1107/EGS o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi
izpostavljenosti kemičnim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri
delu (UL L št. 177 z dne 5. 7. 1991, str. 22) zadnjič spremenjena z
Direktivo Komisije 2006/15/ES z dne 7. februarja 2006 o določitvi
drugega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpo‑
stavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES ter o spremembi
Direktive 91/322/EGS in Direktive 2000/39/ES (UL L št. 38 z dne
9. 2. 2006, str. 36) zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije
2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indi‑
kativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju
Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju var‑
nosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim
dejavnikom pri delu (UL L št. 142 z dne 16. 6. 2000, str. 47) zadnjič
spremenjena z Direktivo Komisije 2009/161/EU z dne 17. decem‑
bra 2009 o določitvi tretjega seznama indikativnih mejnih vrednosti
za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES
in o spremembi Direktive 2000/39/ES (UL L št. 338 z dne 19. 12.
2009, str. 87).«
2. člen
Priloga I »Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za po‑
klicno izpostavljenost« se nadomesti z novo prilogo I »Seznam
zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost«, ki je
sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

5233.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji
zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri
delu

Št. 0072-17/2010
Ljubljana, dne 10. decembra 2010
EVA 2010-2611-0092
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve
Priloga:
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PRILOGA I
Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost
Oznake v preglednici pomenijo:
CAS št.

značilna številka snovi po Chemical Abstracts Service (Služba za izmenjavo kemijskih
izvlečkov)

EC št.

EINECS, ELINCS – številka snovi
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropski
seznam kemičnih snovi, ki so na trgu) – je seznam snovi, ki so bile v prometu v EU do 18.
9. 1981 in je bil objavljen v Uradnem listu EU št. OJ No C146A 15. 6. 1990; snovem je
dodeljeno število EINECS vrste XXX–XXX–X, ki se začne z 200-001-8
ELINCS – European List of Notified Chemical Substances (Evropski seznam novih snovi)
– je seznam na novo prijavljenih snovi po direktivi 67/548 in se dopolnjuje od leta 1981;
snovem je dodeljeno število ELINCS vrste XXX–XXX–X, ki se začne s 400-010-9

R

rakotvorno – lahko povzroči raka

M

mutageno – lahko povzroči dedne genetske okvare

RF

teratogeno – lahko škoduje plodnosti

RE

teratogeno – lahko škoduje nerojenemu otroku

1–3

številke 1, 2 in 3 pomenijo skupino rakotvornosti ali mutagenosti po EU-razvrstitvi
rakotvornih ali mutagenih snovi. Rakotvorne ali mutagene snovi se v EU razvrščajo v
posamezne skupine glede na izpolnjevanje meril, določenih v direktivi EU št. 67/548/EGS

MV

mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na
delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če
delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je
manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko
polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu.
Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku
1,013⋅105 Pa. Navaja se kot količina nevarne kemične snovi v enoti volumna. Izražamo jo
v mg/m3 ali v ml/m3 (ppm). Koncentracijo plinov ali pare v mg/m3 lahko preračunamo v
ml/m3 (ppm) in obratno z enačbama:

c(mg / m 3 ) = c( ppm) x

M
24,04

c( ppm ) = c( mg / m 3 ) x

24,04
M

c = koncentracija
M = molekulska masa snovi
Molski volumen znaša 24,04 l pri temperaturi 20°C in tlaku 1,013⋅105 Pa.
Izjema so vlaknate snovi. Njihova koncentracija se izraža v številu vlaken na enoto
volumna (vl/m3). Vlakno mora zadostiti pogojem: l > 5μm, d < 3 μm, l:d > 3:1
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KTV

kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na
delovnem mestu v območju vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko
izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 minut in
se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema izpostavljenostma tej
koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v mg/m3
ali v ml/m3 (ppm), dana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoračitve mejne vrednosti

A

alveolarna frakcija – del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole

I

inhalabilna frakcija – del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne

I*

inhalabilna frakcija lesnega prahu – če je prah trdega lesa pomešan z drugim lesnim
prahom, se mejna vrednost uporablja za ves lesni prah v mešanici

op.

opombe

K

lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo

Y

snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in
vrednosti.

EU

Evropska unija – mejna vrednost, določena na ravni Evropske unije

TDK

tehnično dosegljiva koncentracija – je dana za rakotvorne snovi in pomeni koncentracijo
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je dosegljiva s stanjem tehnike

BAT

biološka mejna vrednost – določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno
raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali
izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z
vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo

EKA

zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi
in/ali njenih metabolitov v organizmu – dana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi)

*

spremembe mejnih vrednosti zaradi sprejetja Direktive Komisije 2009/161/EU z dne 17.
decembra 2009 o določitvi tretjega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno
izpostavljenost pri izvajanju direktive Sveta 98/24/ES in o spremembi direktive
2000/39/ES (UL L št. 338 z dne 19. 12. 2009, str. 87)

BAT-
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8

91

50

1

9

1 acetaldehid
(etanal)
2 o-acetilsalicilna kislina

75-07-0 200-836-8 3
50-78-2 200-064-1

5 (I)

3 aceton

67-64-1 200-662-2

1210

500

BAT, EU

4 acetonitril
(cianometan)
5 akrilaldehid
(akrolein; prop-2-enal)
6 akrilamid
(prop-2-enamid)
– trdi akrilamid – uporaba
– drugo
7 akrilonitril

75-05-8 200-835-2

70

40

K, EU

107-02-8 203-453-4

0,25

0,1

79-06-1 201-173-7 2

2

3

1

K

4

K, TDK

4

K, TDK

4

K

107-13-1 203-466-5 2

0,06
0,03
7

8 aldrin (ISO)

309-00-2 206-215-8 3

0,25 (I)

9 alilalkohol

107-18-6 203-470-7

4,8

107-11-9 203-463-9

5

2179-59-1 218-550-7

12

2

109-73-9 203-699-2

15

5

4

K

141-43-5 205-483-3

2,5

1

3

K, EU

81-16-3 201-331-5

6 (I)

75-31-0 200-860-9

12

10 alilamin
11 alilpropildisulfid
12 1-aminobutan
(n-butilamin)
13 2-aminoetanol
(etanolamin)
14 2-aminonaftalen-1-sulfonska
kislina
15 2-aminopropan (izopropilamin)

2

2,5

4
5

4

7664-41-7 231-635-3

14

18 amonijev sulfamidat

7773-06-0 231-871-7

15 (I)

85-44-9 201-607-5

1 (I)

20 anhidrid maleinske kisline

108-31-6 203-571-6

0,41

0,1

1

21 anhidrid ocetne kisline
acetanhidrid)
22 anhidrid trimelitne kisline –
dim
(benzen-1,2,4-trikarboksilne
kisline 1,2,4-anhidrid)
23 anilin [62-53-3] in njegove soli

108-24-7 203-564-8

21

5

1

552-30-7 209-008-0

0,04 (A)

24 antimon

62-53-3 200-539-3 3
7440-36-0 231-146-5

0,2 (I)

7,7
0,5 (I)

K, EU
K

16 amitrol (ISO)
(1,2,4-triazol-3-ilamin)
17 amonijak, brezvodni

19 anhidrid ftalne kisline

61-82-5 200-521-5 3

3

Y
20

2,5

EU

1
Y

1

2

4

K, BAT

4

1
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CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

25 antimonove spojine (razen
antimonovega hidrida in
diantimonovega trioksida)
26 antimonov hidrid
27 antu ISO
(1-(1-naftil)-2-tiosečnina)
28 arzenova kislina [7778-39-4]
(As2O5)
in njene soli
29 arzin

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

15743
Op.

KTV

7

8

0,1

4

9

0,5 (I)
7803-52-3

0,52

86-88-4 201-706-3 3

0,3 (I)

4

7778-39-4 231-901-9 1

0,1 (I)

4

TDK

4

BAT

0,2 (I)

4

K

7440-50-8 231-159-6

1 (I)

4

7440-50-8 231-159-6

0,1 (A)

4

7784-42-1 232-066-3

0,2

30 atrazin (ISO)
(4-etilamino-2-kloro-6izopropilamino-1,3,5-triazin)
31 azinfos-metil (ISO)
(O,O-dimetil S-(4oksobenzotriazin-3-il)
metilditiofosfat)
32 baker [7440-50-8] in njegove
spojine
33 baker – dim

1912-24-9 217-617-8

2 (I)

34 barij [7778-39-4] (topne
spojine, računano kot Ba)
35 benzen

7440-39-3

86-50-0 201-676-1

71-43-2 200-753-7 1

3,25

626-17-5 210-933-7

5 (I)

37 benzentiol

108-98-5 203-635-3

2

38 benzilbutilftalat

85-68-7 201-622-7

3

39 benzoilklorid

98-88-4 202-710-8

2,8

106-51-4 203-405-2

0,45

50-32-8 200-028-5 2

0,05

0,5

36 benzen-1,3-dikarbonitril

40 p-benzokinon
(kinon)
41 benzo(a)piren
(benzo(d,e,f)krizen)
– smolni ostanek pri koksanju;
stisnjen v profil – priprava,
ravnanje; okolica koksarniških
peči
– drugo

Stran

2

2

EU
1

4

0,1

1
4

2

K, TDK,
EKA,
BAT, EU

TDK

0,005

0,002

2
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

42 berilij [7440-41-7] in njegove
spojine razen
aluminijberilijevega silikata
in tistih, ki so določene
drugje v tej prilogi
– brušenje
– drugo

7440-41-7 231-150-7 2

43 bifenil
(difenil)
44 bifenil – kloriran (54 % klora)

92-52-4 202-163-5

45 bifenil – kloriran (42 % klora)
46 bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamin
[91-95-2] in njegove soli
47 bis(2-etilheksil)ftalat
(di-(2-etilheksil)ftalat;
DEHP)
48 bis(2-metoksietil)eter
49 bis(tributilkositrov) oksid
50 bitumen – pare in aerosoli pri
toplotni obdelavi
51 bombaž – prah

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

Op.

KTV
8
4

9
TDK

0,005 (I)
0,002 (I)
1

0,16

11097-69-1

0,7

0,05

4

K

53469-21-9

1,1

0,1

4

K

0,03 (I)

0,003

4

K

4

Y

91-95-2 202-110-6

K

117-81-7 204-211-0

2

2

10

111-96-6 203-924-4

2

2

28

5

4

K

0,05

0,0021

1

K, Y

56-35-9 200-268-0
8052-42-4 232-490-9

10

K

1,5 (I)

Y

52 borov tribromid

10294-33-4 233-657-9

10

53 borov trifluorid

7637-07-2 231-569-5

3

1

54 brom

7726-95-6 231-778-1

0,7

0,1

1
EU

55 bromoklorometan

74-97-5 200-826-3

1100

200

4

56 bromotrifluorometan (R 13 B1)

75-63-8 200-887-6

6200

1000

4

Y

4

TDK

57 1,3-butadien
– obdelava po polimerizaciji
– drugo
58 butan

106-99-0 203-450-8 1

59 butan-1,4-diol

2

106-97-8 203-448-7

34
11
2400

15
5
1000

4

110-63-4 203-786-5

200

50

4

60 butan-1-ol

71-36-3 200-751-6

310

100

1

61 butan-2-ol

78-92-2 201-158-5

300

100

4

62 butanon
(etilmetilketon)
63 butan-1-tiol

78-93-3 201-159-0

600

200

1,5

109-79-5 203-705-3

1,9

0,5

1

Y

BAT, EU
Y

3
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1

2

3

4

5

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
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Op.

KTV

6

7

8

1

0,34

4

K

123-86-4 204-658-1

480

100

1

Y

66 sek-butilacetat

105-46-4 203-300-1

480

100

1

Y

67 terc-butilacetat

540-88-5 208-760-7

96

20

1

68 n-butilakrilat

141-32-2 205-480-7

11

2

5

EU

69 sek-butilamin

13952-84-6 237-732-7

15

5

4

K

70 terc-butilamin

75-64-9 200-888-1

15

5

4

K

3766-81-2 223-188-8

5

K

72 2-sek-butilfenol

89-72-5 201-933-8

30

K

73 4-terc-butilfenol

98-54-4 202-679-0

0,5

592-34-7 209-750-5

5,6

1634-04-4 216-653-1

64 2-butenal (1);
(E)-2-butenal (2)
(krotonaldehid (1);)
((E)-krotonaldehid (2))
65 n-butilacetat

71 2-butilfenilmetilkarbamat

74 butilkloroformiat
(butilni ester kloromravljične
kisline)
75* terc-butilmetileter
76 4-terc-butiltoluen
77 butiraldehid
(butanal)
78 2-butoksietanol
(butilglikol)
79 2-butoksietilacetat
(butilglikolacetat)
80 2-(2-butoksietoksi)etanol
(butildietilenglikol)
81 cezijev hidroksid

4170-30-3 224-030-0
123-73-9 204-647-1

3

9

0,08

4

K, BAT

183,5

50

2

EU

98-51-1 202-675-9

60

10

1

123-72-8 204-646-6

64

20

1

111-76-2 203-905-0

98

20

2,5

K, EU

112-07-2 203-933-3

133

20

2,5

K, EU

112-34-5 203-961-6

67,5

10

1,5

EU

21351-79-1 244-344-1

2 (I)

82 cianamid
(karbamonitril)
83 cianid (računano kot CN)

420-04-2 206-992-3

1

0,58

84 cianogenklorid

506-77-4 208-052-8

0,75

85 cikloheksan

110-82-7 203-806-2

700

200

86 cikloheksanol

108-93-0 203-630-6

210

50

4

K

87 cikloheksanon

108-94-1 203-631-1

40,8

10

2

K, EU

88 cikloheksen

110-83-8 203-807-8

1000

300

4

89 cikloheksilamin

108-91-8 203-629-0

41

10

1

5 (I)

K, EU
4

K

BAT, EU

K

4
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7
75

Op.

KTV
8

9

90 ciklopentadien

542-92-7 208-835-4

210

91 ciklopentanon

120-92-3 204-435-9

690

92 cinkov oksid – dim

1314-13-2 215-222-5

5 (A)

93 cirkonij [7440-67-7] –- prah,
legure in v vodi netopne
cirkonijeve spojine
94 2,4-D (ISO)
in njegove soli ter estri
((2,4-diklorofenoksi)ocetna
kislina)
95 DDT
(klofenotan (INN);
diklorodifeniltrikloroetan
dikofan;
1,1,1-trikloro-2,2-bis(4klorofenil)etan)
96 dekaboran

7440-67-7 231-176-9

1 (I)

94-75-7 202-361-1

1 (I)

4

K, Y

50-29-3 200-024-3 3

1 (I)

4

K

17702-41-9 241-711-8

4

0,25

0,05

1

K

97 demeton

8065-48-3

0,1

0,01

4

K

98 demetonmetil

8022-00-2

4,8

0,5

4

K

4

K, TDK

4

K

99 dialilftalat

131-17-9 205-016-3

100 4,4′-diaminodifenilmetan

101-77-9 202-974-4 2

101 1,2-diaminoetan
(etilendiamin)
102 diantimonov trioksid
– proizvodnja
– drugo
103 diarzenov pentaoksid

107-15-3 203-468-6

104 diarzenov trioksid
(arzenov (III) oksid)
105 diatomejska zemlja
(kremenka), žgana in
kremenčev dim
106 diatomejska zemlja
(kremenka), nežgana
107 diazinon (ISO)
(O,O-dietil-O(2-izopropil-6metilpirimidin-4-il) tiofosfat)
108 dibenzil ftalat
109 dibenzodioksin in furan,
kloriran

5
3

0,1
25

1309-64-4 215-175-0 3

10

4

1303-28-2 215-116-9 1

0,3 (I)
0,1 (I)
0,1 (I)

4

TDK

1327-53-3 215-481-4 1

0,1 (I)

4

TDK,
EKA

68855-54-9 272-489-0
61790-53-2

0,3 (A)

Y

4 (I)

Y

333-41-5 206-373-8

0,1 (I)

523-31-9 208-344-5

3
5.10-8
(50 pg)

4

K, Y

4

TDK

5
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1

2

3

4

5

110 dibenzoilperoksid
(benzoilperoksid)
111 diboran
112 dibromodifluorometan
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6

7
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Op.

KTV
8

94-36-0 202-327-6

5 (I)

19287-45-7 242-940-6

0,1

0,1

1

75-61-6 200-885-5

870

100

4

9

1

113 1,2-dibromoetan
(etilendibromid)
114 di-n-butilamin

106-93-4 203-444-5 2

0,8

0,1

4

K, TDK

111-92-2 203-921-8

29

5

1

K

115 2-dibutilaminoetanol

102-81-8 203-057-1

14

116 dibutilhidrogenfosfat

107-66-4 203-509-8

5

117 2,6-di-terc-butil-p-krezol

128-37-0 204-881-4

10 (I)

2528-36-1 219-772-7

3,5

118 dibutilfenilfosfat
119 dicikloheksilftalat
120 didušikov oksid
121 dieldrin (ISO)

84-61-7 201-545-9

K

K

5

10024-97-2 233-032-0

180

60-57-1 200-484-5 3

100

0,25 (I)

4
4

K

122 dietanolamin

111-42-2 203-868-0

15 (I)

123 dietilamin

109-89-7 203-716-3

15

5

2

EU

124 2-dietilaminoetanol

100-37-8 202-845-2

24

5

1

K

125 O,O-dietil-O-(1,6-dihidro-6okso-1-fenilpiridazin-3-il)tiofosfat
126 dietileter
(dter)
127 dietilftalat

119-12-0 204-298-5

0,2

60-29-7 200-467-2

308

84-66-2 201-550-6

3

128 dietilsulfat

64-67-5 200-589-6 2

2

0,2

K

K
100

2

EU

0,03

4

K, TDK

129 difenilamin

122-39-4 204-539-4

5 (I)

130 difenileter – para

101-84-8 202-981-2

7,1

1

7,1

1

131 difenileter/bifenil – mešanica para
132 difenilmetan-4,4′-diizocianat
(4,4’-metilendifenil
diizocianat)
133 difeniloksid – kloriran

101-68-8 202-966-0

55720-99-5

134 difosforjev pentasulfid
(fosforjev pentasulfid)
135 diheptilftalat (vse izomere)

1314-80-3 215-242-4

136 dihidrogenselenid

7783-07-5 231-978-9

K

0,05

1

0,5 (I)

K

1

EU

5
0,07

0,02

2,5

EU

6

Stran

15748 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

137 1,2-dihiroksibenzen
(pirokatehol)
138 1,3-dihidroksibenzen
(resorcin)
139 1,4-dihidroksibenzen
(hidrokinon)
140 4,4'diizocianatodicikloheksilmetan
141 2,4-diizocianatotoluen
(4-metil-m-fenilen diizocianat)
142 2,6-diizocianatotoluen
(2-metil-m-fenilen diizocianat)
143 diizodecilftalat

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

120-80-9 204-427-5

20 (I)

108-46-3 203-585-2

45

123-31-9 204-617-8 3
5124-30-1 225-863-2

3

7

8

9
K

10

2 (I)

K, EU
1

0,054

K

584-84-9 209-544-5 3

0,035

0,005

4

91-08-7 202-039-0 3

0,035

0,005

4

26761-40-0 247-977-1

3

144 diizopropilamin

108-18-9 203-558-5

20

145 diizopropileter

108-20-3 203-560-6

2100

500

95-50-1 202-425-9

122

20

2,5

541-73-1 208-792-1

20

3

4

106-46-7 203-400-5

122

20

2,5

146 1,2-diklorobenzen
(o-diklorobenzen)
147 1,3-diklorobenzen

Op.

KTV

K

K, EU
K

148 1,4-diklorobenzen
(p-diklorobenzen)
149 3,3′-diklorobenzidin [91-94-1]
in njegove soli
150 1,4-diklorobut-2-en

91-94-1 202-109-0 2

0,03 (I)

0,003

4

K, TDK

764-41-0 212-121-8 2

0,05

0,01

4

K, TDK

151 2,2′-diklorodietil eter

111-44-4 203-870-1

59

10

4

K

75-71-8 200-893-9

5000

1000

4

Y

118-52-5 204-258-7

0,2 (I)

75-34-3 200-863-5

412

100

20

5

4

TDK

75-35-4 200-864-0

8

2

4

Y

540-59-0 208-750-2

800

200

4

75-43-4 200-869-8

43

10

4

75-09-2 200-838-9 3

350

100

4

BAT

30

5

4

K

152 diklorodifluorometan (R12)
153 1,3-dikloro-5,5dimetilhidantoin
154 1,1-dikloroetan
(etilidendiklorid)
155 1,2-dikloroetan
(etilen klorid)
156 1,1-dikloroeten
(dikoroetilen)
157 1,2-dikloroeten (cis- [156-59-2]
in trans- [156-60-5] )
(dikloroetilen)
158 diklorofluorometan (R21)
159 diklorometan
(metilen klorid)
160 diklorometilbenzen (mešanica
izomer)

107-06-2 203-458-1 2

29797-40-8 249-854-8

EU

K, EU

7

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

161 2,2′-dikloro-4,4′-metilen
dianilin [101-14-4] in njegove
soli
(4,4′-detilen-bis-(2-kloroanilin)
in njegove soli)
162 1,1-dikloro-1-nitroetan

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

101-14-4 202-918-9 2

7

0,02

594-72-9 209-854-0

60

163 dikloropropen (vse izomere,
razen 1,3-dikloro-1-propena)
164 1,3-dikloropropen (cis- in
trans-)
165 2,2-dikloropropionska kislina
(dalapon)
166 α,α-diklorotoluen
(benzalklorid)
167 2,4-diklorotoluen

26952-23-8 248-134-0

5

168 diklorvos (ISO)
(2,2-diklorovinildimetilfosfat)
169 dikrotofos (ISO)
((Z)-2-dimetilkarbamoil-1metilvinildimetilfosfat)
170 dikvatdibromid

Stran

15749
Op.

KTV
8
4

9
K, TDK

10
K

542-75-6 208-826-5

0,5

0,11

75-99-0 200-923-0

5,9

1

0,1

0,015

4

95-73-8 202-445-8

30

5

4

K

62-73-7 200-547-7

1

0,11

4

K, Y

141-66-2 205-494-3

0,25

K

85-00-7 201-579-4

0,5 (I)

K

98-87-3 202-709-2

171 N,N-dimetilacetamid

127-19-5 204-826-4

172 dimetilamin

3

K, TDK

36

10

2

124-40-3 204-697-4

3,8

2

2,5

173 N,N-dimetilanilin

121-69-7 204-493-5 3

25

5

4

K

174 3,3′-dimetilbenzidin [119-93-7]
in njegove soli
(o-tolidin in njegove soli)
175 2,2-dimetilbutan

119-93-7 204-358-0 2

0,03 (I)

0,003

4

K, TDK

75-83-2 200-906-8

720

200

4

79-29-8 201-193-6

720

200

4

177 1,3-dimetilbutilacetat

108-84-9 203-621-7

300

50

1

178 dimetileter

115-10-6 204-065-8

1920

1000

15

5

290

50

176 2,3-dimetilbutan

179* N,N-dimetilformamid
180 2,6-dimetilheptan-4-on
(diizobutilketon)

68-12-2 200-679-5
108-83-8 203-620-1

2

4

2

K, EU
EU

EU
2

K, BAT,
EU

8

Stran

15750 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

181 dimetilnitrozamin
(N-nitrozodimetilamin)
– vulkanizacija, dodelava,
vključno s skladiščenjem
tehničnih izdelkov iz gume;
skladišča avtoplaščev, zgrajena
pred 1992
– proizvodnja poliakrilonitrila
po suhem postopku z uporabo
dimetilformaldehida
– polnjenje posod in reaktorjev
z amini
– drugo

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

0,0025

75-84-3 200-907-3

360

184 1,1-dimetilpropilacetat

625-16-1

270

13360-57-1 236-412-4 2
77-78-1 201-058-1 2

1000

50

0,1
3

67-68-5 200-664-3
119-90-4 204-355-4 2

0,1
0,2
160

0,02
0,04

0,03 (I)

0,003

1000

188 3,3′-dimetoksibenzidin [11990-4] in njegove soli
(o-dianizidin in njegove soli)
189 dimetoksimetan

109-87-5 203-714-2

3200

190 dinitolmid

148-01-6 205-706-4

5 (I)

191 dinitriloksalna kislina
(dician)
192 dinitro-o-krezol (vse izomere,
razen 4,6-dinitro-o-krezola)
193 2,6-dinitrotoluen

460-19-5 207-306-5

22

606-20-2 210-106-0 2

3

3

0,05

194 3,4-dinitrotoluen

610-39-9 210-222-1 2

3

3

1,5

197 dioksation (ISO)
(1,4-dioksan-2,3-diilO,O,O',O'tetraetilbis(ditiofosfat))
198 dioktilftalat (vse izomere razen
di-n-oktilftalata in di-(2etilheksil)-ftalata)

TDK

0,0025

0,001
3000

195 dinonilftalat (vse izomere razen
diizononilftalata)
196* 1,4-dioksan

9

0,0025

463-82-1 207-343-7

186 dimetilsulfat
– proizvodnja
– uporaba
187 dimetilsulfoksid

8
4

62-75-9 200-549-8 2

182 dimetilpropan
(neopentan)
183 2,2-dimetilpropanol

185 N,N-dimetilsulfamoilklorid

7

Op.

KTV

EU

2

EU

4

K, TDK

4

K, TDK

K

10

4

K, TDK

4

K

0,2 (I)

K, BAT
0,007

4

K, TDK
K, TDK

5
123-91-1 204-661-8 3
78-34-2 201-107-7

73
0,2

20

EU
K

5

9

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

199 dipropileter

111-43-3 203-869-6

1050

200 disul
(2-(2,4diklorofenoksi)etilhidrogensulf
at)
201 disulfiram

149-26-8 205-259-5

5 (I)

97-77-8 202-607-8

2 (I)

202 disulfoton (ISO)
(O,O-dietil S-(2-etiltioetil)
ditiofosfat)
203 ditantalov pentoksid

298-04-4 206-054-3

0,1

1314-61-0 215-238-2

5 (I)

K

206 dižveplov dekafluorid

5714-22-7 227-204-4

0,26

0,025

1

10025-67-9 233-036-2

5,6

1

1

5 (I)

3

0,2 (I)

4

K
EU

7697-37-2 231-714-2

2,6

1

1

210 dušikov dioksid

10102-44-0 233-272-6

9,5

5

1

211 dušikov monoksid

10102-43-9 233-271-0

30

25

212 endosulfan (ISO)
(1,2,3,4,7,7heksaklorobiciklo[2.2.1]-2hepten-5,6bisoksimetilensulfit)
213 endrin (ISO)
(1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8aoktahidro-1,4:5,8dimetanonaftalen)
214 enfluran
215 2,3-epoksi-1-propanol
(glicidol)
216 etandiol
(glikol)
217 etanol
(etilalkohol)
218 etantiol
(etilmerkaptan)
219 etilacetat

9

4

50

534-52-1 208-601-1

Op.

8

1321-74-0 215-325-5

208 DNOC
(4,6-dinitro-o-krezol)
209 dušikova kislina

15751

KTV

204 diuron (ISO)
(3-(3,4-diklorofenil)-1,1dimetilsečnina)
205 divinilbenzen (vse izomere)

207 dižveplov diklorid

330-54-1 206-354-4 3

7

Stran

115-29-7 204-079-4

0,1 (I)

72-20-8 200-775-7

0,1 (I)

13838-16-9 237-553-4

EU
K

4

K, Y,
BAT

150

20

4

Y

150

50

1

K

107-21-1 203-473-3

52

20

2

K, EU

64-17-5 200-578-6

1900

1000

4

Y

75-08-1 200-837-3

1,3

0,5

1

141-78-6 205-500-4

1400

400

1

556-52-5 209-128-3 2

3

2

Y

10

Stran

15752 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8
2

9

220* etilakrilat

140-88-5 205-438-8

21

5

221 etilamin

75-04-7 200-834-7

9,4

5

222 etilbenzen

100-41-4 202-849-4

442

100

223 etildimetilamin

598-56-1 209-940-8

20

224 etilenimin
(aziridin)
225 etilenoksid
(oksiran)
226 etilformiat

151-56-4 205-793-9 2

2

0,9

0,5

4

K, TDK

75-21-8 200-849-9 2

2

2

1

4

K, TDK,
EKA

109-94-4 203-721-0

310

100

1

K, Y

227 2-etilheksilakrilat

103-11-7 203-080-7

82

10

1

228 2-etilheksilkloroformiat

24468-13-1 246-278-9

7,9

229 5-etiliden-8,9,10-trinorborn-2en
230 etilkloroacetat

16219-75-3 240-347-7

25

105-39-5 203-294-0

5

1

1

541-41-3 208-778-5

4,4

97-63-2 202-597-5

250

231 etilkloroformiat
232 etilmetakrilat
233 O-etil-O-(4-metiltiofenil)-Spropilditiofosfat
234 4-etilmorfolin
235 O-etil-O-(4nitrofenil)feniltiofosfonat
236 etion (ISO)
(O,O,O′,O′-tetraetil-S,S′metilenbis(ditiofosfat))
237* 2-etoksietanol
(etilglikol)
238* 2-etoksietilacetat
(etilglikolacetat)
239 fenamifos (ISO)
(etil-(4-metiltio-m-tolil)-Nizopropil fosforamidat)
240 m-fenilenbis(metilamin)
241 o-fenilendiamin

35400-43-2 252-545-0

1

100-74-3 202-885-0

23

2104-64-5 218-276-8

0,5 (I)

563-12-2 209-242-3

0,4

EU
EU

2

K, BAT,
EU

1

K

K
4

K
K

110-80-5 203-804-1

2

2

8

2

K, BAT,
EU

111-15-9 203-839-2

2

2

11

2

K, BAT,
EU

22224-92-6 244-848-1

0,1 (I)

1477-55-0 216-032-5

0,1

95-54-5 202-430-6 3

3

K

0,1

4

K

4

K

242 p-fenilendiamin

106-50-3 203-404-7

0,1 (I)

243 fenilfosfin

638-21-1 211-325-4

0,05

0,01

244 fenilhidrazin

100-63-0 202-873-5 2

22

5

245 fenilizocianat

103-71-9 203-137-6

0,05

0,01

3

K
1

11

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

246 2-fenilpropen
247 fenitrotion (ISO)
(O,O-dimetil-(4-nitro-m-tolil)
tiofosfat)
248 fenklorfos (ISO)
(O,O-dimetil-O-(2,4,5-trikloro
fenil) tiofosfat)
249 2-fenoksietanol
250* fenol
251 fensulfotion (ISO)
(O,O-dietil-O-(4(metilsulfinil)fenil) tiofosfat)
252 fention (ISO)
(O,O-dimetil-O-(4-metiltio-mtolil) tiofosfat)
253 ferbam (ISO)
(železov
tris(dimetilditiokarbamat))
254 ferocen
255 fluor
256 fluorid – anorg.
(računano kot fluor)
257 fuorid in vodikov fluorid
(skupna prisotnost)
258 fluroksen
259 fonofos (ISO)
(O-etilfeniletilditiofosfonat)
260 forat (ISO)
(O,O-dietil S(etiltio)metilditiofosfat)
261 formaldehid
262 formamid

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Stran

15753
Op.

KTV

6

7

8

98-83-9 202-705-0

246

50

2

122-14-5 204-524-2

1

299-84-3 206-082-6

5 (I)

122-99-6 204-589-7

110

20

1

K, Y

108-95-2 203-632-7

8

2

2

115-90-2 204-114-3

0,1

K, BAT,
EU
K

4

K

2

BAT, EU

55-38-9 200-231-9

3

15 (I)

102-54-5 203-039-3

5 (I)

7782-41-4 231-954-8

1,58

EU

K

0,2 (I)

14484-64-1 238-484-2

9

1

2,5

BAT, EU

2,5

1

406-90-6 206-977-1

10

944-22-9 213-408-0

0,1

K

298-02-2 206-052-2

0,05

K

50-00-0 200-001-8 3
75-12-7 200-842-0

0,62
2

0,5

1

18

K, Y
K

263 fosfin

7803-51-2 232-260-8

0,14

0,1

264 fosfor – rdeči

7723-14-0 231-768-7

0,1 (I)

1

265 fosforjeva kislina

7664-38-2 231-633-2

1

2
0,2

2

EU

EU

266 fosforjev oksiklorid
(fosforilklorid)
267 fosforjev pentaklorid

10025-87-3 233-046-7

1,3

4

10026-13-8 233-060-3

1

EU

268 fosforjev pentaoksid

1314-56-3 215-236-1

1

EU

12

Stran

15754 /

Št.
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Uradni list Republike Slovenije

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8

7719-12-2 231-749-3

2,8

0,5

1

270 furfurilalkohol

98-00-0 202-626-1

41

10

K

271 2-furilmetanal
(furfural)
272 germanijev tetrahidrid

98-01-1 202-627-7 3

20

5

K, BAT

269 fosforjev triklorid

9

7782-65-2 231-961-6

0,6

55-63-0 200-240-8

0,47

0,05

4

K

628-96-6 211-063-0

0,32

0,05

4

K

111-30-8 203-856-5

0,42

0,1

1

Y

7440-58-6 231-166-4

0,5 (I)

277 halotan

151-67-7 205-796-5

41

278 heksafluoroaceton

684-16-2 211-676-3

0,7

K

0,5 (I)

K

273 glicerintrinitrat
(nitroglicerin)
274 glikoldinitrat
(nitroglikol)
275 glutaral
(glutaraldehid)
276 hafnij in njegove spojine

279 1,2,3,4,5,6heksaklorocikloheksan
(tehnična mešanica iz
α-HCH [319-84-6] in
β-HCH [319-85-7])
280 heksakloroetan
281 heksakloronaftalen (vse
izomere)
282 heksametilendiamin

67-72-1 200-666-4

9,8

4
5

4

BAT

1

1335-87-1 215-641-3

0,2 (I)

K

124-09-4 204-679-6

2,3 (I)

K

283 heksametilen-1,6-diizocianat

822-06-0 212-485-8

0,035

0,005

284 n-heksan

110-54-3 203-777-6

3

72

20

285 2-heksanon
(metil n-butilketon)
286 heptaklor (ISO)
(1,4,5,6,7,8,8-heptakloro3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoindan)
287 heptan (vse izomere)

591-78-6 209-731-1

3

21

5

142-82-5 205-563-8

2085

500

288 2-heptanon

110-43-0 203-767-1

238

50

289 3-heptanon
(etilbutilketon)
290 4-heptanon
(dipropilketon)
291 hidrazin

106-35-4 203-388-1

95

20

123-19-3 204-608-9

238

302-01-2 206-114-9 2

0,13

76-44-8 200-962-3 3

0,5 (I)

0,1

1
BAT, EU
4

K, BAT

4

K

EU
2

K, EU
EU

4

K, TDK,
EKA

13

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

292 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on
(diacetonalkohol)
293 hladilna mazalna sredstva (ki se
mešajo z vodo in se ne mešajo
z vodo ter imajo plamenišče
večje od 100 °C)
294 inden
295 indij in
njegove spojine
296 itrij

123-42-2 204-626-7

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

240

50

Stran

Op.

KTV
8

9
K

10

95-13-6 202-393-6

45

7440-74-6 231-180-0

0,1 (I)

7440-65-5 231-174-8

5 (I)

75-28-5 200-857-2

2400

1000

4

298 izobutilacetat

110-19-0 203-745-1

480

100

1

Y

299 izobutilamin

78-81-9 201-145-4

15

5

4

K

0,01

1

297 izobutan

15755

300 3-izocianatometil-3,5,5trimetilcikloheksilizocianat
(izoforondiizocianat)
301 izofluran

4098-71-9 223-861-6

0,092

26675-46-7 247-897-7

80

302 izooktan-1-ol

26952-21-6 248-133-5

270

4

K

303 izopentan
(metilbutan)
304 izopentilacetat

78-78-4 201-142-8

3000

1000

123-92-2 204-662-3

270

50

2

EU

305 izopropilacetat

108-21-4 203-561-1

420

100

1

Y

306 N-izopropilanilin

768-52-5 212-196-7

10

80-05-7 201-245-8

5 (I)

108-23-6 203-563-2

5

1712-64-7 216-983-6

45

109-59-1 203-685-6

22

590-86-3 209-691-5

39

307* 4,4'-izopropilidendifenol
308 izopropilkloroformiat
309 izopropilnitrat
310 2-izopropoksietanol
(izopropilglikol)
311 izovaleraldehid
312 izpušni plini dizelmotorjev
– rudniki brez premogovnikov
in gradbišča
– drugo
313 jod
314 jodoform

EU

K
1

Y, EU

5

4

K, Y

10

1
4

TDK

1

K

0,3 (A)

7553-56-2 231-442-4
75-47-8 200-874-5

0,1 (A)
1,1

0,1

3

14

Stran

15756 /

Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

315 kadmij [7440-43-9] in njegove
spojine (v obliki
prahu/aerosolov),
– izdelava baterij, pridobivanje
cinka, svinca in bakra po
toplotnem postopku, varjenje
kovin, legiranih s kadmijem,
– drugo
316 kafra

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

7440-43-9 231-152-8 2

Op.

KTV
8

9

4

TDK,
BAT

4

K

0,03 (I)

0,015 (I)
76-22-2 200-945-0

13

317 kalcijev cianamid
(karbamonitril, kalcijeva sol (1
: 1))
318 kalcijev dihidroksid

156-62-7 205-861-8

1 (I)

1305-62-0 215-137-3

5

319 kalcijev oksid

1305-78-8 215-138-9

5 (I)

320 kalcijev sulfat

7778-18-9 231-900-3

6 (A)

321 kamfeklor

8001-35-2 232-283-3

3

EU
1

0,5 (I)

4

K

10

4

EU

322 ε-kaprolaktam – prah in pare

105-60-2 203-313-2

323 kaptan (ISO)
(1,2,3,6-tetrahidro-N(triklorometiltio)ftalimid)
324 karbaril (ISO)
(1-naftilmetilkarbamat)
325 karbofuran (ISO)
(2,3-dihidro-2,2dimetilbenzofuran-7-il
metilkarbamat)
326 karbonilklorid
(fosgen)
327 4,4′-karbonimidoil bis (N, Ndimetilanilin) in njegove soli

133-06-2 205-087-0

3

5

63-25-2 200-555-0

3

5 (I)

1563-66-2 216-353-0

2

K, BAT

0,1 (I)

75-44-5 200-870-3

0,08

492-80-8 207-762-5

0,08 (I)

328 keten

463-51-4 207-336-9

0,9

0,5

1

329 klor

7782-50-5 231-959-5

1,5

0,5

1

EU

4

K

1

K

330 klordan (ISO)
(1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoindan)
331 kloroacetaldehid
332 kloroacetilklorid
333 2-kloroacetofenon
334 kloroaceton

57-74-9 200-349-0

3

0,5 (I)

107-20-0 203-472-8

3

3

79-04-9 201-171-6

0,2

532-27-4 208-531-1

0,3

78-95-5 201-161-1

3,8

0,02

5

EU

4

1

K

K

15
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Stran

15757
Op.

KTV

6

7

8

9

0,2

0,04

4

K, TDK

335 4-kloroanilin

106-47-8 203-401-0

336 klorobenzen

108-90-7 203-628-5

23

5

3

BAT, EU

337 2-kloro-1,3-butadien
(kloropren)
338 1-klorobutan

126-99-8 204-818-0

18

5

4

K

109-69-3 203-696-6

95,5

25

1

75-68-3 200-891-8

4200

1000

4

75-45-6 200-871-9

3600

1000

339 1-kloro-1,1-difluoroetan
(R 142 b)
340 klorodifluorometan (R 22)
341 1-kloro-2,3-epoksipropan
(epiklorohidrin)
342 kloroetan
(etilklorid)
343 2-kloroetanol
(etilenklorohidrin)
344 ((2-klorofenil)metilen)
malononitril)
345 klorofluorometan

2

102 / 17. 12. 2010 /

EU

106-89-8 203-439-8

2

12

3

4

K, TDK

75-00-3 200-830-5

3

25

9

4

EU

107-07-3 203-459-7

3,3

1

4

K, Y

2698-41-1 220-278-9

0,4

K

593-70-4 209-803-2

2

1,4

0,5

4

346 klorometan
(metilklorid)
347 5-kloro-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-on [26172-55-4] in
2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3on [2682-20-4] (3:1)
348 1-kloronaftalen

74-87-3 200-817-4

3

100

50

4

90-13-1 201-967-3

0,2

349 2-kloronaftalen

91-58-7 202-079-9

0,2

350 1-kloro-4-nitrobenzen

100-00-5 202-809-6

0,5

0,075

351 1kloro-1-nitropropan

600-25-9 209-990-0

100

20

79-11-8 201-178-4

4

107-05-1 203-457-6

3

598-78-7 209-952-3

0,44

352 kloroocetna kislina
353 3-kloropropen
(alilklorid)
354 2-kloropropionska kislina
355 α-klorotoluen
(benzilklorid)
356 klorotrifluorid
357 klorotrifluorometan (R 13)
358 klorov dioksid
359 klorovinilbenzen (o, m, p)

0,05

100-44-7 202-853-6

2

TDK

K

4

K

1

1

K

1

1

K
K

0,2

4

7790-91-2 232-230-4

0,38

0,1

1

75-72-9 200-894-4

4300

1000

4

10049-04-4 233-162-8

0,28

0,1

1

1331-28-8 215-557-7

285

TDK

K

16

Stran

15758 /

Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

6

7

Op.

KTV
8

14808-60-7 238-878-4

0,15 (A)

Y

365 kremenčevo steklo

60676-86-0 262-373-8

0,3 (A)

Y

366 krezilglicidileter

26447-14-3 247-711-4

70

367 krezol (o, m, p)

1319-77-3 215-293-2

22

5

7100

1000

369 kristobalit

0,2

9

360 klorpirifos (ISO)
(O,O-dietil-O-(3,5,6-trikloro-2piridil) tiofosfat
361 kobalt [7440-84-4] (kot kovina,
kobaltov oksid in kobaltov
sulfid),
– pridobivanje kobaltovega
prahu, katalizatorjev, karbidnih
trdin in magnetov (priprava
prahu, stiskanje in mehanska
obdelava nesintranih kosov)
– drugo
362 kositer [7440-31-5]
(anorganske spojine, računano
kot Sn)
363 kositer [7440-31-5] (organske
spojine, računano kot Sn)
364 kremen

368 kriofluoran (R 114)

2921-88-2 220-864-4

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

4

7440-84-4 231-158-0

EKA

0,5 (I)

0,1 (I)
7440-31-5 231-141-8

2

7440-31-5 231-141-8

0,1 (I)

76-14-2 200-937-7
14464-46-1 238-455-4

EU
4

K

EU
4

0,15 (A)

370 krom – kovinski, anorganske
kromove (II) spojine in
anorganske kromove (III)
spojine (netopne)
371 kromove (VI) spojine, vključno
svinčev kromat (v obliki
prahu/aerosolov) razen
netopnih snovi v vodi, kot je
npr. barijev kromat
– ročno obločno varjenje
– priprava topnih kromovih
(VI) spojin
– drugo
372 krufomat (ISO)
(O-(4-terc-butil-2-klorofenil)O-metil metilamidofosfat)
373 ksilen (mešane izomere)

K

EU

2

4

2

TDK,
EKA,
BAT

0,1 (I)
0,1 (I)
0,05 (I)
299-86-5 206-083-1

5 (I)

K

1330-20-7 215-535-7

221

50

2

374 m-ksilen

108-38-3 203-576-3

221

50

2

375 o-ksilen

95-47-6 202-422-2

221

50

2

K, BAT,
EU
K, BAT,
EU
K, BAT,
EU
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5
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Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Stran

15759
Op.

KTV

6

7

8

106-42-3 203-396-5

221

50

2

1300-73-8 215-091-4

25

5

378 kumen

98-82-8 202-704-5

100

20

379 lindan
(γ-1,2,3,4,5,6heksaklorocikloheksan)
380 litijev hidrid

58-89-9 200-401-2

0,5 (I)

7580-67-8 231-484-3

0,025

121-75-5 204-497-7

15 (I)

7439-96-5 231-105-1
1317-35-7 215-266-5

0,5 (I)

150-76-5 205-769-8

5

137-05-3 205-275-2

9,2

2

67-56-1 200-659-6

260

200

74-93-1 200-822-1

1

0,5

1

79-20-9 201-185-2

610

200

4

Y

388* metilakrilat

96-33-3 202-500-6

18

5

2

EU

389 metilamin

74-89-5 200-820-0

13

10

1

390 N-metilanilin

100-61-8 202-870-9

2,2

0,5

4

K

391 2-metilbutan-1-ol

137-32-6 205-289-9

360

392 3-metilbutan-1-ol

123-51-3 204-633-5

370

100

4

Y

393 2-metil-2-butanol
(terc-Pentanol)
394 3-metilbutan-2-ol

75-85-4 200-908-9

360

598-75-4 209-950-2

360

563-80-4 209-264-3

705

115-18-4 204-068-4

2

0,6

2

397 1-metilbutil acetat

626-38-0 210-946-8

270

50

2

EU

398 2-metilbutil acetat

624-41-9 210-843-8

270

50

1

Y

399 metilcikloheksan

108-87-2 203-624-3

2000

500

4

25639-42-3 247-152-6

235

50

4

376 p-ksilen
377 ksiliden (vse izomere)

381 malation (ISO)
(S-(1,2-bis(etoksikarbonil)etil)
O,O-dimetil ditiofosfat)
382 mangan in njegove anorganske
spojine vključno s
trimanganovim tetraoksidom
383 mekinol
(4-metoksifenol)
384 mekrilat
(metil 2-cianoakrilat)
385 metanol
(metilalkohol)
386 metantiol
(metilmerkaptan)
387 metilacetat

395 3-metilbutan-2-on
(metilizopropilketon)
396 2-metilbut-3-en-2-ol

400 metilcikloheksanol (vse
izomere)

2,5
4

9
K, BAT,
EU
K
K, EU
K, BAT

EU

4

Y

K, BAT,
EU

18

Stran
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Št.

102 / 17. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

401 2-metilcikloheksanon
402 metil-2-(((((4,6-dimetil-2pirimidinil)amino)karbonil)amino)sulfonil)benzoat
403 4,4′-metilendi-o-toluidin

583-60-8 209-513-6
74222-97-2 277-780-6

Op.

KTV

6

7

8

9

230

50

4

K

0,05

4

K, TDK

0,1

4

K, TDK

1

K, Y

5

838-88-0 212-658-8 2

404 4-metil-m-fenilendiamin
(2,4-toluendiamin)
405 metilformiat

107-31-3 203-481-7

120

50

406 5-metil-2-heksanon

110-12-3 203-737-8

95

20

407 5-metil-3-heptanon

541-85-5 208-793-7

53

10

2

EU

624-83-9 210-866-3

0,024

0,01

1

EU

2

0,3

4

K

96-34-4 202-501-1

4,5

1

1

K

80-62-6 201-297-1

210

50

2

Y, EU

109-02-4 203-640-0

20

413 2-metilpentan

107-83-5 203-523-4

720

200

4

414 3-metilpentan

96-14-0 202-481-4

720

200

4

107-41-5 203-489-0

49

10

1

108-11-2 203-551-7

110

25

4

108-10-1 203-550-1

83

20

2,5

141-79-7 205-502-5

100

25

872-50-4 212-828-1

40

10

2

K, Y, EU

78-83-1 201-148-0

310

100

1

Y

75-65-0 200-889-7

62

20

4

97-86-9 202-613-0

300

479-45-8 207-531-9

1,5 (I)

K

16752-77-5 240-815-0

2,5 (I)

K

408* metilizocianat
409 metiljodid
(jodometan)
410 metilkloroacetat
(metilni ester kloroocetne
kisline)
411* metilmetakrilat
(metil 2-metilprop-2-enoat;
metil 2-metilpropenoat)
412 4-metilmorfolin

415 2-metil-2,4-pentandiol
416 4-metilpentan-2-ol
(metilamilalkohol)
417 4-metilpentan-2-on
(metilizobutilketon)
418 4-metil-3-penten-2-on
(mezitiloksid)
419* N-metil-2-pirolidon (pare)
420 2-metilpropan-1-ol
(izobutanol)
421 2-metil-2-propanol
(terc-butilalkohol)
422 2-metilpropilmetakrilat
423 N-metil-2,4,6-N-tetranitroanilin
(tetril)
424 1-metiltioetilidenaminometilkarbamat

95-80-7 202-453-1

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

74-88-4 200-819-5

2

3

EU

K

K
BAT, EU
K

19
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

425 metil živo srebro
426 2-metoksianilin
(o-anisidin)
427 3-metoksianilin
(m-anisidin)
428 4-metoksianilin
(p-anisidin)
429* 2-metoksietanol
(metilglikol)
430* 2-metoksietilacetat
(metilglikolacetat)
431 2-(2-metoksietoksi)etanol

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

22967-92-6
90-04-0 201-963-1

102 / 17. 12. 2010 /

7

0,01 (I)
2

3

0,5

0,1

536-90-3 208-651-4

0,5

104-94-9 203-254-2

0,51

0,1

Stran

15761
Op.

KTV
8

9

4

K, BAT

4

K, TDK
K

4

K

109-86-4 203-713-7

2

2

3

1

K, EU

110-49-6 203-772-9

2

2

5

1

K, EU

111-77-3 203-906-6

50,1

10

K, EU

432 metoksifluran

76-38-0 200-956-0

14

433 metoksiklor (DMDT)

72-43-5 200-779-9

15 (I)

108-65-6 203-603-9

275

50

435 (2-metoksimetiletoksi)propanol
(mešanica izomer)
436 1-metoksi-2-propanol
(propilenglikolmonometil eter)
437 2-metoksipropanol

34590-94-8 252-104-2

308

50

107-98-2 203-539-1

375

100

1,5

1589-47-5 216-455-5

2

75

20

4

K

438 2-metoksipropilacetat

70657-70-4 274-724-2

2

110

20

4

K

439 6-metoksi-m-toluidin

120-71-8 204-419-1

4

K, TDK

434 2-metoksi-1-metiletilacetat

440 metribuzin (ISO)
(4-amino-6-terc-butil-3metiltio-1,2,4-triazin-5-on)
441 mevinfos (ISO)
(2-metoksikarbonil-1metilvinildimetilfosfat)
442 mezitilen
(1,3,5-trimetilbenzen)
443 moka – prah (v pekarnah)
444 molibdenove spojine, topne
(računano kot Mo)
445 monokrotofos (ISO)
(dimetil 1-metil-2(metilkarbamoil)vinilfosfat)
446 morfolin

4

0,5

21087-64-9 244-209-7

5

7786-34-7 232-095-1

0,093

0,01

108-67-8 203-604-4

100

20

68525-86-0 271-199-1

4 (I)
5 (I)

6923-22-4 230-042-7

3

2

K, EU
K, EU
K, EU

K

EU

4

0,25 (I)

K

110-91-8 203-815-1

36

10

447 mravljična kislina

64-18-6 200-579-1

9

5

EU

448 naftalen

91-20-3 202-049-5

50

10

EU

0,087

0,01

449 1,5-naftalendiizocianat

3173-72-6 221-641-4

2

EU

1

20

Stran

15762 /

Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8

9

0,17

4

K

450 1-naftilamin

134-32-7 205-138-7

1 (I)

451 naled (ISO)
(1,2-dibromo-2,2dikloroetildimetilfosfat)
452 natrijev azid

300-76-5 206-098-3

3 (I)

4

K

26628-22-8 247-852-1

0,1

3

K, EU

453 natrijev dietilditiokarbamat

148-18-5 205-710-6

2 (I)

4

454 natrijev 2,2-dikloropropionat

127-20-8 204-828-5

5,9

62-74-8 200-548-2

0,05 (I)

4

K

2 (I)

1

Y

4

TDK,
EKA,
BAT

4

TDK

455 natrijev fluoroacetat
456 natrijev hidroksid

1310-73-2 215-185-5

457 nikelj [7440-02-0] kot
– kovina in nikljev karbonat
– nikljev oksid, nikljev sulfid in
sulfidne rude
458 nikljeve spojine (v obliki
vdihnjenih kapljic)
459 nikotin (ISO)
((S)-3-(1-metil-2pirolidinil)piridin)
460 niobij

7440-02-0 231-111-4

1

3
0,5 (I)
0,5 (I)
0,05 (I)

54-11-5 200-193-3

0,5

7440-03-1 231-113-5

5 (I)

461 niobijeve spojine – netopne

K, EU

5 (I)

462 niobijeve spojine – topne

0,5 (I)

463 2,2',2''-nitrilotrietanol

102-71-6 203-049-8

5 (I)

464 p-nitroanilin

100-01-6 202-810-1

6

1

465 nitrobenzen

98-95-3 202-716-0

1

0,2

466 nitroetan

79-24-3 201-188-9

310

100

467 nitrometan

75-52-5 200-876-6

250

100

0,25

0,035

4

TDK

92

25

1

K

18

5

4

TDK

4

K, TDK

3

2

3

K, Y
K, BAT,
EU
K

468 2-nitronaftalen

581-89-5 209-474-5

469 1-nitropropan

108-03-2 203-544-9

470 2-nitropropan

79-46-9 201-209-1

471 2-nitrotoluen

88-72-2 201-853-3

0,5

472 3-nitrotoluen

99-08-1 202-728-6

28

5

4

K

473 4-nitrotoluen

99-99-0 202-808-0

28

5

4

K

474 5-nitro-o-toluidin

99-55-8 202-765-8

0,5

4

K

2
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

475 N-nitrozodi-n-butilamin
N-nitrozodietanolamin
N-nitrozodietilamin
N-nitrozodimetilamin
N-nitrozodi-i-propilamin
N-nitrozodi-n-propilamin
N-nitrozoetilfenilamin
N-nitrozometiletilamin
N-nitrozometilfenilamin
N-nitrozomorfolin
N-nitrozopiperidin
N-nitrozopirolidin
– vulkanizacija, dodelava,
vključno s skladiščenjem
tehničnih izdelkov iz gume;
skladišča avtoplaščev, zgrajena
pred 1992
– proizvodnja poliakrilonitrila
po suhem postopku z uporabo
dimetilformaldehida
– polnjenje posod in reaktorjev
z amini
– drugo
476 norfluran

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

Stran

15763
Op.

KTV

7

8

4

9

0,0025

0,0025
0,0025
0,001
811-97-2 212-377-0

4200

1000

64-19-7 200-580-7

25

10

EU

478 ogljikov dioksid

124-38-9 204-696-9

9000

5000

EU

479* ogljikov disulfid

75-15-0 200-843-6

3

15

5

1

35

30

2

1000

200

4

350

70

4

100

20

4

200

50

4

600

170

4

477 ocetna kislina

480 ogljikov monoksid

630-08-0 211-128-3

3

Y

K, BAT,
EU
BAT

481 ogljikovodiki – mešanica brez
dodatkov (praviloma kot topila)
z vsebnostjo:
skupina 1 (brez aromatov ali z
odstranjenimi aromati)
aromati < 1 %
n-heksan < 5 %
ciklo/izoheksan < 25 %
skupina 2
aromati 1–25 %
skupni heksan < 1 %
skupina 3
aromati > 25 %
skupina 4
n-heksan ≥ 5 %
skupina 5
aromati < 1 %
n-heksan < 5 %
ciklo/izoheksan ≥ 25 %

22

Stran

15764 /

Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

8

482 ogljikov tetrabromid

558-13-4 209-189-6

1,4

483 oksalna kislina

144-62-7 205-634-3

1

484 2,2'-(oksibis(metilen))
bisoksiran
485 2,2'-oksidietanol

2238-07-5 218-802-6

0,54

0,1

1

111-46-6 203-872-2

44

10

4

486 oktakloronaftalen

2234-13-1 218-778-7

0,1 (I)

487 oktan (vse izomere)
488 oktan-3-on

2400
106-68-3 203-423-0

Op.

KTV

9

EU

Y
K

500

4

130

489 2-oktil-2H-izotiazol-3-on

26530-20-1 247-761-7

0,05 (I)

1

K, Y

490 osmijev tetraoksid

20816-12-0 244-058-7

0,0021

0,0002

1

K

491 ozon

10028-15-6 233-069-2

0,2

0,1

1

4685-14-7 225-141-7

0,1 (I)

1

K

1910-42-5 217-615-7

0,1 (I)

1

K

2074-50-2 218-196-3

0,1 (I)

K

56-38-2 200-271-7

0,1 (I)

K, BAT

298-00-0 206-050-1

0,2

492 parakvat (ISO)
(1,1′-dimetil-4,4′-bipiridin)
493 parakvatov diklorid
(1,1-dimetil-4,4'-bipiridinijev
diklorid)
494 parakvatov dimetilsulfat
(1,1-dimetil-4,4'-bipiridinijev
dimetilsulfat)
495 paration (ISO)
(O,O-dietil-O-(4-nitrofenil)
tiofosfat)
496 paration-metil (ISO)
(O,O-dimetil-O-(4-nitrofenil)
tiofosfat)
497 pentaboran

19624-22-7 243-194-4

0,013

0,005

1

498 pentakarbonil železo

13463-40-6 236-670-8

0,81

0,1

4

42

5

4

499 pentakloroetan
500 pentakloronaftalen

76-01-7 200-925-1

3

1321-64-8 215-320-8

0,5 (I)

109-66-0 203-692-4

3000

502 pentan-1-ol

71-41-0 200-752-1

360

503 pentan-2-ol

6032-29-7 227-907-6

360

504 pentan-3-ol

584-02-1 209-526-7

360

505 pentan-2-on

107-87-9 203-528-1

710

506 pentan-3-on
(dietilketon)

96-22-0 202-490-3

700

501 pentan

K

4
1000

200

K
EU

4
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Stran

15765
Op.

KTV

6

7

8

9

507 pentilacetat

628-63-7 211-047-3

270

50

2

EU

508 3-pentilacetat

620-11-1

270

50

2

EU

509 perhidro-1,3,5-trinitro-1,3,5triazin
510 pindon (ISO)
(2-pilovaloilindan-1,3-dion)
511 piperazin

121-82-4 204-500-1

1,5

83-26-1 201-462-8

0,1 (I)

110-85-0 203-808-3

0,1

3

EU

8003-34-7 232-319-8

1

EU

513 piretrin I
(2,2-dimetil-3-[2-metilprop-1enil)ciklopropankarboksilna
kislina-O-(+)cis-4-(3-metil-2(penta-2,4-dienil)ciklopent-2en-1-on]ester)
514 piretrin II
(2,2-dimetil-3-(3-metoksi-2metil-3-oksoprop-1enil)ciklopropankarboksilna
kislina-O-(+)cis-[3-metil-1okso-2-(2,4-pentadien-1-il)2-ciklopenten-4-il] ester)
515 2-piridilamin

121-21-1 204-455-8

5

K

121-29-9 204-462-6

5

K

504-29-0 207-988-4

2

0,5

516 piridin

110-86-1 203-809-9

15

5

3811-73-2 223-296-5
15922-78-8 240-062-8
7440-06-4 231-116-1

1

512 piretrin

517 piridin-2-tiol-1-oksid, natrijeva
sol
518 platina – kovina

526 propan-1,2-diildinitrat
527 propan-2-ol
(izopropilalkohol;
izopropanol)

K, Y
EU

0,002 (I)
1000 (I)

4

Y

1000 (I)

4

Y

5 (I*)

4

TDK, EU

500.000
vl/m3
1800

4
1000

6423-43-4 229-180-0

0,34

0,05

67-63-0 200-661-7

500

200

68475-76-3 270-659-9

523 prah trdih lesov
524 prah, ki vsebuje vlakna –
anorganski (razen azbesta)
525 propan

4

1

519 platinine spojine (računano kot
Pt)
520 polietilenglikol (PEG) –
srednja molska masa 200–400)
521 polietilen glikol 600 (PEG 600)
522 portlandski cement (prah)

EU

5 (I)
1

74-98-6 200-827-9

4
K
4

Y, BAT

24
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Št.
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)

Op.

KTV

6

7

8

420

100

1

6

2,5

4

K, TDK

627-13-4 210-985-0

110

25

2807-30-9 220-548-6

86

20

1

K, Y

120

20

1

K, Y

74-99-7 200-828-4

1700

1000

4

534 prop-2-in-1-ol
(propargilalkohol)
535 propionska kislina

107-19-7 203-471-2

4,7

2

79-09-4 201-176-3

31

10

536 propoksur (ISO)
(2izopropoksifenilmetilkarbamat)
537 rotenon

114-26-1 204-043-8

2 (I)

83-79-4 201-501-9

5 (I)

528 propilacetat
529 propilenoksid
(1,2-epoksipropan;
metiloksiran)
530 propilnitrat
531 2-(propiloksi)etanol
(n-propilglikol)
532 2-(propiloksi)etilacetat
533 propin

109-60-4 203-686-1
75-56-9 200-879-2 2

2

20706-25-6

9

K
2

EU

K

538 selen [7782-49-2] in njegove
spojine
539 silicijeva kislina

7782-49-2 231-957-4

0,1 (I)

7699-41-4 231-716-3

0,3 (A)

Y

540 silikagel

7631-86-9 231-545-4

4 (I)

Y

14807-96-6 238-877-9

2 (A)

Y

7440-22-4 231-131-3

0,01

EU

100-42-5 202-851-5

86

57-24-9 200-319-7

0,15 (I)

541 smukec – brez azbestnih vlaken
542 srebro [7440-22-4] (topne
spojine, računano kot Ag)
543 stiren
544 strihnin
545 sulfotep (ISO)
(O,O,O,Otetraetilditiopirofosfat)
546 sulfurildifluorid

3689-24-5 222-995-2

0,1

2699-79-8 220-281-5

21

547 svinec [7439-92-1] in njegove
spojine (računano kot Pb) razen
svinčevega arzenata,
svinčevega kromata in
alkilsvinčevih spojin
548 svinčev kromat

7439-92-1 231-100-4

549 svinčev tetraetil (računano kot
Pb)
550 svinčev tetrametil (računano
kot Pb)

7758-97-6 231-846-0

3

3

1

3

1

0,1 (I)

20

4

Y, BAT

4

K
K, EU

4

BAT, EU

4

78-00-2 201-075-4

0,05

4

K, BAT

75-74-1 200-897-0

0,05

4

K, BAT

25
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

551 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-triklorofenoksiocetna
kislina)
552 talijeve spojine – topne
553 telur [13494-80-9] in njegove
spojine
554 TEPP (ISO)
(tetraetilpirofosfat)
555 terfenil (vse izomere)
556 terpentinovo olje
557 1,1,2,2-tetrabromoetan
(acetilentetrabromid)
558 tetraetilsilikat
559 tetrahidrofuran
560 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7metanoinden
561 tetrakloro-1,2-difluoroetan
(R112)
562 1,1,1,2-tetrakloro-2,2difluoroetan (R 112 a)
563 1,1,2,2-tetrakloroetan
564 tetrakloroetilen (perkloroetilen)

93-76-5 202-273-3

13494-80-9 236-813-4

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

8
4

0,1 (I)

4

0,1 (I)

4

0,06

26140-60-3 247-477-3

5 (I)

8006-64-2 232-350-7

9
K, Y

0,005

4

K

560

100

1

K

79-27-6 201-191-5

14

1

4

78-10-4 201-083-8

170

20

1

109-99-9 203-726-8

150

50

2

77-73-6 201-052-9

2,7

0,5

1

76-12-0 200-935-6

1700

200

4

76-11-9 200-934-0

8500

1000

4

79-34-5 201-197-8

7

1

345

50

127-18-4 204-825-9
58-90-2 200-402-8

566 tetraklorometan
(tetrakloroogljik)
567 tetrakloronaftalen (vse
izomere)
568 N,N,N',N'-tetrametil-4,4′metilendianilin
569 tetrametilortosilikat

56-23-5 200-262-8

3

64

4

10

4

2 (I)

101-61-1 202-959-2

0,1 (I)

681-84-5 211-656-4

1

0,16

1

0,5

4

3333-52-6

2,8

571 tetranatrijev pirofosfat

7722-88-5 231-767-1

5 (I)

68-11-1 200-677-4
137-26-8 205-286-2

3

108-88-3 203-625-9

192

575 m-toluidin
(3-aminotoluen)

108-44-1 203-583-1

9

K, BAT
K

4

4

573 tiram
(bis(N,N-dimetiltiokarbamoil)
disulfid)
574 toluen

K, BAT
K

1335-88-2 215-642-9

570 tetrametilsukcinonitril

K, BAT,
EU

K

0,5 (I)
3

15767
Op.

KTV

10 (I)

107-49-3 203-495-3

565 2,3,4,6-tetraklorofenol

572 tioglikolna kislina

7

Stran

TDK

K

K

5 (I)

4

50

2

K, BAT,
EU
K

26
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Št.

102 / 17. 12. 2010
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

576 o-toluidin [95-53-4] in njegove
soli
577 p-toluidin
(4-aminotoluen)
578 tributilfosfat
579 tributilkositrov benzoat (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
580 tri-n-butilkositrove spojine (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
581 tributilkositrov fluorid (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
582 tributilkositrov klorid (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
583 tributilkositrov linoleat (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
584 tributilkositrov metakrilat (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
585 tributilkositrov naftenat (kot
TBTO, velja za
bis(tributilkositrov) oksid)
586 tridimit

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

95-53-4 202-429-0

2

0,5

106-49-0 203-403-1

3

1

126-73-8 204-800-2

2,5

4342-36-3 224-399-8

0,05

7

0,2

Op.

KTV
8

9

4

K, TDK

4

K
K, Y

0,0021

0,05

1

K, Y

1

K, Y

1983-10-4 217-847-9

0,05

0,0021

1

K, Y

1461-22-9 215-958-7

0,05

0,0021

1

K, Y

24124-25-2 246-024-7

0,05

0,0021

1

K, Y

2155-70-6 218-452-4

0,05

0,0021

1

K, Y

85409-17-2 287-083-9

0,05

0,0021

1

K, Y

15468-32-3 239-487-1

0,15 (A)
2

1,5

587 trietilamin

121-44-8 204-469-4

8,4

588 trifenilamin

603-34-9 210-035-5

5 (I)

589 trifenilfosfat

115-86-6 204-112-2

3 (I)

12079-65-1 235-142-4

0,1

K

12108-13-3 235-166-5

0,2

K

12002-48-1 234-413-4

38

5

4

15,1

2

2,5

K, EU

0,035

0,005

4

TDK

590 trikarbonil (etaciklopentadienil)
mangan
591 trikarbonil
(metilciklopentadienil) mangan
592 triklorobenzen (vse izomere
razen 1,2,4-triklorobenzena)
593 1,2,4-triklorobenzen
594 2,3,4-triklorobut-1-en

120-82-1 204-428-0
2431-50-7 219-397-9

3

K, EU

K

595 1,1,1-trikloroetan
(metilkloroform)
596 1,1,2-trikloroetan

71-55-6 200-756-3

555

100

2

BAT, EU

79-00-5 201-166-9

55

10

4

K

597 trikloroetilen
(trikloroeten)

79-01-6 201-167-4

270

50

4

Y, BAT

2

3

27
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Št.

Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

598 triklorofenol [25167-82-2] in
njegove soli (vse izomere razen
2,4,5- in 2,4,6-triklorofenola)
599 2,4,5-triklorofenol

102 / 17. 12. 2010 /
Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

8

4

0,5 (I)

95-95-4 202-467-8

0,5 (I)

600 triklorofluorometan (R 11)

75-69-4 200-892-3

5700

1000

601 triklorometan
(kloroform)
602 triklorometansulfenilklorid

67-66-3 200-663-8

10

2

3

15769
Op.

KTV

7

25167-82-2 246-694-0

Stran

9

Y
K, EU

594-42-3 209-840-4

0,8

1321-65-9 215-321-3

5 (I)

604 trikloronitrometan (kloropikrin)

76-06-2 200-930-9

0,68

0,1

1

605 α,α,α-triklorotoluen

98-07-7 202-634-5

0,1

0,012

4

606 1,1,2-triklorotrifluoroetan
(R 113)
607 trikrezilfosfat
(ooo,oom,oop,omm,omp,opp)
608 1,2,3-trimetilbenzen

76-13-1 200-936-1

3900

500

4

78-30-8 201-103-5

0,1

526-73-8 208-394-8

100

20

EU

609 1,2,4-trimetilbenzen

95-63-6 202-436-9

100

20

EU

610 3,5,5-trimetil-2-cikloheksen-1on
(izoforon)
611 trimetilfosfit

78-59-1 201-126-0

11

2

603 trikloronaftalen

612 2,2,4-trimetilheksametilen-1,6diizocianat
613 2,4,4-trimetilheksametilen-1,6diizocianat
614 2,4,6-trinitrofenol
(pikrinska kislina)
615 2,4,6-trinitrotoluen (vse
izomere in tehnične mešanice)
(TNT)
616 umetna mineralna vlakna
617 uranove spojine
618 valeraldehid
619 vanadij
620 vanadijev karbid
621 vanadijev pentoksid

2

3

121-45-9 204-471-5

2,6

16938-22-0 241-001-8

0,04

15646-96-5 239-714-4

0,04

88-89-1 201-865-9

0,1

118-96-7 204-289-6

0,1

110-62-3 203-784-4

175

7440-62-2 231-171-1

0,5 (I)

12070-10-9 235-122-5

0,5 (I)

622 varfarin

81-81-2 201-377-6

623* vinilacetat

108-05-4 203-545-4

3

1

K, Y

EU
0,011

4

K
TDK

4

3

0,05 (A)

4

1

0,5 (I)

4

17,6

TDK

K

500.000
vl/m3
0,25 (I)

231-170-6

1314-62-1 215-239-8

K

5

2

EU

28

Stran

15770 /

Št.

102 / 17. 12. 2010
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Št.

Snov

CAS št.

EC št.

Razvrstitev
R M RF RE

1

2

3

4

5

624 vinilklorid
(kloroetilen)
625 1-vinil-2-pirolidon
626 viniltoluen (vse izomere)
627 vodikov azid
628 vodikov bromid
629 vodikov cianid
(cianovodikova kislina)
630 vodikov fluorid
631 vodikov klorid, brezvodni
(klorovodik, brezvodni)
632 vodikov peroksid
633* vodikov sulfid
634 volfram

Mejne vrednosti
mg/m3
ml/m3
(ppm)
6

7

8

9

75-01-4 200-831-0

1

7,77

3

88-12-0 201-800-4

3

0,5

0,1

4

25013-15-4 246-562-2

490

100

1

7782-79-8 231-965-8

0,18

0,1

1

10035-10-6 233-113-0

6,7

2

1

EU

74-90-8 200-821-6

11

10

4

K, BAT

7664-39-3 231-634-8

1,5

1,8

1,5

7647-01-0 231-595-7

8

5

2

7722-84-1 231-765-0

1,4

1

1

7783-06-4 231-977-3

7

5

2

7440-33-7 231-143-9

5 (I)

635 volframove spojine – netopne

5 (I)

636 volframove spojine – topne

1 (I)

637* živo srebro [7439-97-6] in
dvovalentne anorganske
živosrebrove spojine, vključno
z živosrebrovim oksidom in
živosrebrovim kloridom
(računano kot Hg)
638* žveplova kislina - megla in
žveplov trioksid (merjeno kot
žveplova kislina)

Op.

KTV

7439-97-6 231-106-7

0,02

7664-93-9 231-639-5
7446-11-9 231-197-3

0,05 (I)

639 žveplov dioksid

7446-09-5 231-195-2

1,3

0,5

640 žveplov heksafluorid

2551-62-4 219-854-2

6100

1000

TDK,
EKA, EU
K

BAT, EU
EU

EU

BAT, EU

Y, EU

Y
4

29
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Št.

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

15771

CAS SEZNAM
CAS št.

Ime snovi

50-00-0
50-29-3
50-32-8
50-78-2
54-11-5
55-38-9
55-63-0
56-23-5
56-35-9
56-38-2
57-24-9
57-74-9
58-89-9
58-90-2
60-29-7
60-57-1
61-82-5
62-53-3
62-73-7
62-74-8
62-75-9
63-25-2
64-17-5
64-18-6
64-19-7
64-67-5
67-56-1
67-63-0
67-64-1
67-66-3
67-68-5
67-72-1
68-11-1
68-12-2
71-36-3
71-41-0
71-43-2
71-55-6
72-20-8
72-43-5
74-87-3
74-88-4
74-89-5
74-90-8
74-93-1
74-97-5

formaldehid
DDT
benzo(a)piren
o-acetilsalicilna kislina
nikotin (ISO)
fention (ISO)
glicerintrinitrat
tetraklorometan
bis(tributilkositrov) oksid
paration (ISO)
strihnin
klordan (ISO)
lindan
2,3,4,6-tetraklorofenol
dietileter
dieldrin (ISO)
amitrol (ISO)
anilin
diklorvos (ISO)
natrijev fluoroacetat
dimetilnitrozamin
karbaril (ISO)
etanol
mravljična kislina
ocetna kislina
dietilsulfat
metanol
propan-2-ol
aceton
triklorometan
dimetilsulfoksid
heksakloroetan
tioglikolna kislina
N,N-dimetilformamid
butan-1-ol
pentan-1-ol
benzen
1,1,1-trikloroetan
endrin (ISO)
metoksiklor (DMDT)
klorometan
metiljodid
metilamin
vodikov cianid
metantiol
bromoklorometan

1

Stran

15772 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

CAS št.

Ime snovi

74-98-6
74-99-7
75-00-3
75-01-4
75-04-7
75-05-8
75-07-0
75-08-1
75-09-2
75-12-7
75-15-0
75-21-8
75-28-5
75-31-0
75-34-3
75-35-4
75-43-4
75-44-5
75-45-6
75-47-8
75-52-5
75-56-9
75-61-6
75-63-8
75-64-9
75-65-0
75-68-3
75-69-4
75-71-8
75-72-9
75-74-1
75-83-2
75-84-3
75-85-4
75-99-0
76-01-7
76-06-2
76-11-9
76-12-0
76-13-1
76-14-2
76-22-2
76-38-0
76-44-8
77-73-6
77-78-1
78-00-2

propan
propin
kloroetan
vinilklorid
etilamin
acetonitril
acetaldehid
etantiol
diklorometan
formamid
ogljikov disulfid
etilen oksid
izobutan
2-aminopropan
1,1-dikloroetan
1,1-dikloroeten
diklorofluorometan (R 21)
karbonilklorid
klorodifluorometan (R 22)
jodoform
nitrometan
propilenoksid
dibromodifluorometan
bromotrifluorometan (R 13 B1)
tercbutilamin
2-metil-2-propanol
1-kloro-1,1-difluoroetan (R 142b)
triklorofluorometan (R 11)
diklorodifluorometan (R12)
ksorotrifluorometan (R 13)
Svinčev tetrametil
2,2-dimetilbutan
2,2-dietilpropanol
2-metil-2-butanol
2,2-dikloropropionska kislina
pentakloroetan
trikloronitrometan
1,1,1,2-tetrakloro-2,2-difluoroetan (R 112a)
tetrakloro-1,2-difluoroetan (R112)
1,1,2-triklorotrifluoroetan (R 113)
kriofluoran (R 114)
kafra
metoksifluran
heptaklor (ISO)
3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden
dimetilsulfat
svinčev tetraetil

78-10-4

tetraetilsilikat

Uradni list Republike Slovenije
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CAS št.
78-30-8
78-34-2
78-59-1
78-78-4
78-81-9
78-83-1
78-92-2
78-93-3
78-95-5
79-00-5
79-01-6
79-04-9
79-06-1
79-09-4
79-11-8
79-20-9
79-24-3
79-27-6
79-29-8
79-34-5
79-46-9
80-05-7
80-62-6
81-16-3
81-81-2
83-26-1
83-79-4
84-61-7
84-66-2
85-00-7
85-44-9
85-68-7
86-50-0
86-88-4
88-12-0
88-72-2
88-89-1
89-72-5
90-04-0
90-13-1
91-08-7
91-20-3
91-58-7
91-94-1
91-95-2
92-52-4

Ime snovi
trikrezilfosfat
dioksation (ISO)
3,5,5-trimetil-2-cikloheksen-1-on
izopentan
izobutilamin
2-metilpropan-1-ol
butan-2-ol
butanon
kloroaceton
1,1,2-trikloroetan
trikloroetilen
kloroacetil klorid
akrilamid
propionska kislina
kloroocetna kislina
metilacetat
nitroetan
1,1,2,2-tetrabromoetan
2,3-dimetilbutan
1,1,2,2-tetrakloroetan
2-nitropropan
4,4'-izopropilidendifenol
metil etakrilat
2-aminonaftalen-1-sulfonska kislina
varfarin
pindon (ISO)
rotenon
dicikloheksilftalat
dietilftalat
dikvatdibromid
anhidrid ftalne kisline
benzilbutilftalat
azinfos-metil (ISO)
antu ISO
1-vinil-2-pirolidon
2-nitrotoluen
2,4,6-trinitrofenol
2-sek-butilfenol
2-metoksianilin
1-kloronaftalen
2,6-diizocianatotoluen
naftalen
2-kloronaftalen
3,3′-diklorobenzidin
bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamin
bifenil

93-76-5
94-36-0

2,4,5-T (ISO)
dibenzoilperoksid

Št.

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

15773

3

Stran

15774 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

CAS št.
94-75-7
95-13-6
95-47-6
95-50-1
95-53-4
95-54-5
95-63-6
95-73-8
95-80-7
95-95-4
96-14-0
96-22-0
96-33-3
96-34-4
97-63-2
97-77-8
97-86-9
98-00-0
98-01-1
98-07-7
98-51-1
98-54-4
98-82-8
98-83-9
98-87-3
98-88-4
98-95-3
99-08-1
99-55-8
99-99-0
100-00-5
100-01-6
100-37-8
100-41-4
100-42-5
100-44-7
100-61-8
100-63-0
100-74-3
101-14-4
101-61-1
101-68-8
101-77-9
101-84-8
102-54-5

Ime snovi
2,4-D (ISO)
inden
o-ksilen
1,2-diklorobenzen
o-toluidin
o-fenilendiamin
1,2,4-trimetilbenzen
2,4-diklorotoluen
4-metil-m-fenilendiamin
2,4,5-triklorofenol
3-metilpentan
pentan-3-on
metilakrilat
metilkloroacetat
etilmetakrilat
disulfiram
2-metilpropilmetakrilat
furfurilalkohol
2-furilmetanal
α,α,α-triklorotoluen
4-terc-butiltoluen
4-terc-butilfenol
kumen
2-fenilpropen
α,α-diklorotoluen
benzoilklorid
nitrobenzen
3-nitrotoluen
5-nitro-o-toluidin
4-nitrotoluen
1-kloro-4-nitrobenzen
p-nitroanilin
2-dietilaminoetanol
etilbenzen
stiren
α-klorotoluen
N-metilanilin
fenilhidrazin
4-etilmorfolin
2,2′-dikloro-4,4′-metilendianilin
N,N,N',N'-tetrametil-4,4′-metilendianilin
difenilmetan-4,4′-diizocianat
4,4′-diaminodifenilmetan
difenileter
ferocen

102-71-6
102-81-8
103-11-7

2,2',2''-nitrilotrietanol
2-dibutilaminoetanol
2-dtilheksilakrilat

Uradni list Republike Slovenije
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CAS št.
103-71-9
104-94-9
105-39-5
105-46-4
105-60-2
106-35-4
106-42-3
106-46-7
106-47-8
106-49-0
106-50-3
106-51-4
106-68-3
106-89-8
106-93-4
106-97-8
106-99-0
107-02-8
107-05-1
107-06-2
107-07-3
107-11-9
107-13-1
107-15-3
107-18-6
107-19-7
107-20-0
107-21-1
107-31-3
107-41-5
107-49-3
107-66-4
107-83-5
107-87-9
107-98-2
108-03-2
108-05-4
108-10-1
108-11-2
108-18-9
108-20-3
108-21-4
108-23-6
108-24-7

Ime snovi
fenilizocianat
4-metoksianilin
etilkloroacetat
sek-butilacetat
ε-kaprolaktam
3-heptanon
p-ksilen
1,4-diklorobenzen
4-kloroanilin
p-toluidin
p-fenilendiamin
p-benzokinon
oktan-3-on
1-kloro-2,3-epoksipropan
1,2-dibromoetan
butan
1,3-butadien
akrilaldehid
3-kloropropen
1,2-dikloroetan
2-kloroetanol
alilamin
akrilonitril
1,2-diaminoetan
alilalkohol
prop-2-in-1-ol
kloroacetaldehid
etandiol
metilformiat
2-metil-2,4-pentandiol
TEPP (ISO)
dibutilhidrogenfosfat
2-metilpentan
pentan-2-on
1-metoksi-2-propanol
1-nitropropan
vinilacetat
4-metilpentan-2-on
4-metilpentan-2-ol
diizopropilamin
diizopropileter
izopropilacetat
izopropilkloroformiat
anhidrid ocetne kisline

108-31-6
108-38-3
108-44-1
108-46-3

anhidrid maleinske kisline
m-ksilen
m-toluidin
1,3-dihidroksi benzen

Št.

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

15775

5

Stran

15776 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

CAS št.
108-65-6
108-67-8
108-83-8
108-84-9
108-87-2
108-88-3
108-90-7
108-91-8
108-93-0
108-94-1
108-95-2
108-98-5
109-02-4
109-59-1
109-60-4
109-66-0
109-69-3
109-73-9
109-79-5
109-86-4
109-87-5
109-89-7
109-94-4
109-99-9
110-12-3
110-19-0
110-43-0
110-49-6
110-54-3
110-62-3
110-63-4
110-80-5
110-82-7
110-83-8
110-85-0
110-86-1
110-91-8
111-15-9
111-30-8
111-42-2
111-43-3
111-44-4
111-46-6

Ime snovi
2-metoksi-1-metiletilacetat
meziliten
2,6-dimetilheptan-4-on
1,3-dimetilbutilacetat
metilcikloheksan
toluen
klorobenzen
cikloheksilamin
cikloheksanol
cikloheksanon
fenol
benzentiol
4-metilmorfolin
2-izopropoksietanol
propilacetat
pentan
1-klorobutan
1-aminobutan
butan-1-tiol
2-metoksietanol
dimetoksimetan
dietilamin
etilformiat
tetrahidrofuran
5-metil-2-heksanon
izobutilacetat
2-heptanon
2-metoksietilacetat
n-heksan
valeraldehid
butan-1,4-diol
2-etoksietanol
cikloheksan
cikloheksen
piperazin
piridin
morfolin
2-etoksietilacetat
glutaral
dietanolamin
dipropileter
2,2′-diklorodietileter
2,2'-oksidietanol

111-76-2
111-77-3
111-92-2
111-96-6
112-07-2

2-butoksietanol
2-(2-metoksietoksi)etanol
di-n-butilamin
bis(2-metoksietil) eter
2-butoksietilacetat

Uradni list Republike Slovenije
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Št.

102 / 17. 12. 2010 /

CAS št.
112-34-5
114-26-1
115-10-6
115-18-4
115-29-7
115-86-6
115-90-2
117-81-7
118-52-5
118-96-7
119-12-0
119-90-4
119-93-7
120-71-8
120-80-9
120-82-1
120-92-3
121-21-1
121-29-9
121-44-8
121-45-9
121-69-7
121-75-5
121-82-4
122-14-5
122-39-4
122-99-6
123-19-3
123-31-9
123-42-2
123-51-3
123-72-8
123-73-9
123-86-4
123-91-1
123-92-2
123-92-2
124-09-4
124-38-9
124-40-3
126-73-8
126-99-8
127-18-4

Ime snovi
2-(2-butoksietoksi)etanol
propoksur (ISO)
dimetileter
2-metilbut-3-en-2-ol
endosulfan (ISO)
trifenilfosfat
fensulfotion (ISO)
bis(2-etilheksil)ftalat
1,3-dikloro-5,5-dimetilhidantoin
2,4,6-trinitrotoluen
O,O-dietil-O-(1,6-dihidro-6-okso-1-fenilpiridazin-3-il)-tiofosfat
3,3′-dimetoksibenzidin
3,3′-dimetilbenzidin
6-metoksi-m-toluidin
1,2-dihiroksibenzen
1,2,4-triklorobenzen
ciklopentanon
piretrin I
piretrin II
trietilamin
trimetilfosfit
N,N-dimetilanilin
malation (ISO)
perhidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
fenitrotion (ISO)
difenilamin
2-fenoksietanol
4-heptanon
1,4-dihidroksibenzen
4-hidroksi-4-metilpentan-2-on
3-metilbutan-1-ol
butiraldehid
(E)-2-butenal
n-butilacetat
1,4-dioksan
izopentilacetat
izopentilacetat
heksametilendiamin
ogljikov dioksid
dimetilamin
tributilfosfat
2-kloro-1,3-butadien
tetrakloroetilen

127-19-5
127-20-8
128-37-0
131-17-9
133-06-2

N,N-dimetilacetamid
natrijev 2,2-dikloropropionat
2,6-di-terc-butil-p-krezol
dialilftalat
kaptan (ISO)

Stran

15777

7

Stran

15778 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

CAS št.
134-32-7
137-05-3
137-26-8
137-32-6
140-88-5
141-32-2
141-43-5
141-66-2
141-78-6
141-79-7
142-82-5
144-62-7
148-01-6
148-18-5
149-26-8
150-76-5
151-56-4
151-67-7
156-62-7
298-00-0
298-02-2
298-04-4
299-84-3
299-86-5
300-76-5
302-01-2
309-00-2
330-54-1
333-41-5
406-90-6
420-04-2
460-19-5
463-51-4
463-82-1
479-45-8
492-80-8
504-29-0
506-77-4
523-31-9
526-73-8
532-27-4
534-52-1

Ime snovi
1-naftilamin
mekrilat
tiram
2-metilbutan-1-ol
etilakrilat
n-butilakrilat
2-aminoetanol
dikrotofos (ISO)
etilacetat
4-metil-3-penten-2-on
heptan
oksalna kislina
dinitolmid
natrijevdietilditiokarbamat
disul
mekinol
etilenimin
halotan
kalcijev cianamid
parationmetil (ISO)
forat (ISO)
disulfoton (ISO)
fenklorfos (ISO)
krufomat (ISO)
naled (ISO)
hidrazin
aldrin (ISO)
diuron (ISO)
diazinon (ISO)
fluroksen
cianamid
dinitriloksalna kislina
keten
dimetilpropan
N-metil-2,4,6-N-tetranitroanilin
4,4′-karbonimidoil bis (N, N-dimetilanilin)
2-piridilamin
cianogenklorid
dibenzilftalat
1,2,3-trimetilbenzen
2-kloroacetofenon
DNOC

536-90-3
540-59-0
540-88-5
541-41-3
541-73-1
541-85-5

3-metoksianilin
1,2-dikloroeten
terc-butilacetat
etilkloroformiat
1,3-diklorobenzen
5-metil-3-heptanon
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CAS št.
542-75-6
542-92-7
552-30-7
556-52-5
558-13-4
563-12-2
563-80-4
581-89-5
583-60-8
584-02-1
584-84-9
590-86-3
591-78-6
592-34-7
593-70-4
594-42-3
594-72-9
598-56-1
598-75-4
598-78-7
600-25-9
603-34-9
606-20-2
610-39-9
620-11-1
624-41-9
624-83-9
625-16-1
626-17-5
626-38-0
627-13-4
628-63-7
628-96-6
630-08-0
638-21-1
681-84-5
684-16-2
764-41-0
768-52-5
811-97-2
822-06-0
838-88-0
872-50-4
944-22-9
1300-73-8
1303-28-2
1305-62-0
1305-78-8

Št.

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

15779

Ime snovi
1,3-dikloropropen
ciklopentadien
anhidrid trimelitne kisline
2,3-epoksi-1-propanol
ogljikov tetrabromid
etion (ISO)
3-metilbutan-2-on
2-nitronaftalen
2-metilcikloheksanon
pentan-3-ol
2,4-diizocianatotoluen
izovaleraldehid
2-heksanon
butilkloroformiat
klorofluorometan
triklorometansulfenilklorid
1,1-dikloro-1-nitroetan
etildimetilamin
3-metilbutan-2-ol
2-kloropropionska kislina
1-kloro-1-nitropropan
trifenilamin
2,6-dinitrotoluen
3,4-dinitrotoluen
3-pentilacetat
2-metilbutilacetat
metilizocianat
1,1-dimetilpropilacetat
benzen-1,3-dikarbonitril
1-metilbutilacetat
propilnitrat
pentilacetat
glikoldinitrat
ogljikov monoksid
fenilfosfin
tetrametilortosilikat
heksafluoroaceton
1,4-diklorobut-2-en
N-izopropilanilin
norfluran
heksametilen-1,6-diizocianat
4,4′-metilendi-o-toluidin
N-metil-2-pirolidon
fonofos (ISO)
ksiliden
diarzenov pentaoksid
kalcijev dihidroksid
kalcijev oksid

9

Stran

15780 /

Št.

102 / 17. 12. 2010
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CAS št.
1309-64-4
1310-73-2
1314-13-2
1314-56-3
1314-61-0
1314-62-1
1314-80-3
1317-35-7
1319-77-3
1321-64-8
1321-65-9
1321-74-0
1327-53-3
1330-20-7
1331-28-8
1335-87-1
1335-88-2
1461-22-9
1477-55-0
1563-66-2
1589-47-5
1634-04-4
1712-64-7
1910-42-5
1912-24-9
1983-10-4
2074-50-2
2104-64-5
2155-70-6
2179-59-1
2234-13-1
2238-07-5
2431-50-7
2528-36-1
2551-62-4
2698-41-1
2699-79-8
2807-30-9
2921-88-2
3173-72-6
3333-52-6

Ime snovi
diantimonov trioksid
natrijev hidroksid
cinkov oksid
fosforjev pentaoksid
ditantalov pentoksid
vanadijev pentoksid
difosforjev pentasulfid
trimanganov tetraoksid (glej mangan in njegove anorganske spojine)
krezol (o, m, p)
pentakloronaftalen
trikloronaftalen
divinilbenzen
diarzenov trioksid
ksilen
klorovinilbenzen (o, m, p)
heksakloronaftalen
tetrakloronaftalen
tributilkositrov klorid
m-fenilenbis(metilamin)
karbofuran (ISO)
2-metoksipropanol
terc-butilmetileter
izopropilnitrat
parakvatov diklorid
atrazin
tributilkositrov fluorid
parakvatov dimetilsulfat
O-etil-O-(4-nitrofenil)feniltiofosfonat
tributilkositrov metakrilat
alilpropildisulfid
oktakloronaftalen
2,2'-(oksibis(metilen)), bisoksiran
2,3,4-triklorobut-1-en
dibutilfenil fosfat
žveplov heksafluorid
((2-klorofenil)metilen)malononitril
sulfurildifluorid
2-(propiloksi)etanol
klorpirifos (ISO)
1,5-naftalendiizocianat
tetrametilsukcinonitril

3689-24-5
3766-81-2
3811-73-2
4098-71-9
4170-30-3
4342-36-3
4685-14-7

sulfotep (ISO)
2-butilfenilmetilkarbamat
piridin-2-tiol-1-oksid, natrijeva sol
3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksilizocianat
2-butenal
tributilkositrov benzoat
parakvat (ISO)
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CAS št.
5124-30-1
5714-22-7
6032-29-7
6423-43-4
6923-22-4
7439-92-1
7439-96-5
7439-97-6
7440-02-0
7440-03-1
7440-06-4
7440-22-4
7440-31-5
7440-33-7
7440-36-0
7440-39-3
7440-41-7
7440-43-9
7440-48-4
7440-50-8
7440-58-6
7440-62-2
7440-65-5
7440-67-7
7440-74-6
7440-84-4
7446-09-5
7446-11-9
7553-56-2
7580-67-8
7631-86-9
7637-07-2
7647-01-0
7664-38-2
7664-39-3
7664-41-7
7664-93-9
7697-37-2
7699-41-4
7719-12-2

Ime snovi
4,4'-diizocianatodicikloheksilmetan
dižveplov dekafluorid
pentan-2-ol
propan-1,2-diildinitrat
monokrotofos (ISO)
svinec
mangan
živo srebro
nikelj
niobij
platina
srebro
kositer
volfram
antimon
barij
berilij
kadmij
kobalt
baker
hafnij
vanadij
itrij
cirkonijev prah
indij
kobalt
žveplov dioksid
žveplov trioksid
jod
litijev hidrid
silikagel
borov trifluorid
vodikov klorid
fosforjeva kislina
vodikov fluorid
amonijak, brezvodni
žveplova kislina
dušikova kislina
silicijeva kislina
fosforjev triklorid

7722-84-1
7722-88-5
7723-14-0
7726-95-6
7758-97-6
7773-06-0
7778-18-9
7778-39-4

vodikov peroksid
tetranatrijev pirofosfat
fosfor – rdeči
brom
svinčev kromat
amonijev sulfamidat
kalcijev sulfat
arzenova kislina

Št.
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CAS št.
7782-41-4
7782-49-2
7782-50-5
7782-65-2
7782-79-8
7782-79-8
7783-06-4
7783-07-5
7784-42-1
7786-34-7
7790-91-2
7803-51-2
7803-52-3
8001-35-2
8003-34-7
8006-64-2
8022-00-2
8052-42-4
8065-48-3
10024-97-2
10025-67-9
10025-87-3
10026-13-8
10028-15-6
10035-10-6
10049-04-4
10102-43-9
10102-44-0
10294-33-4
11097-69-1
12002-48-1
12070-10-9
12079-65-1
12108-13-3
13360-57-1
13463-40-6
13494-80-9
13838-16-9
13952-84-6

Ime snovi
fluor
selen
klor
germanijev tetrahidrid
vodikov azid
vodikov azid
vodikov sulfid
dihidrogenselenid
arzin
mevinfos (ISO)
klorotrifluorid
fosfin
antimonov hidrid
kamfeklor
piretrin
terpentinovo olje
demetonmetil
bitumen
demeton
didušikov oksid
dižveplov diklorid
fosforjev oksiklorid
fosforjev pentaklorid
ozon
vodikov bromid
klorov dioksid
dušikov monoksid
dušikov dioksid
borov tribromid
bifenil – kloriran (54 % klora)
triklorobenzen
vanadijev karbid
trikarbonil (etaciklopentadienil) mangan
trikarbonil(metilciklopentadienil) mangan
N,N-dimetilsulfamoilklorid
pentakarbonil železo
telur
enfluran
sek-butilamin

14464-46-1
14484-64-1
14807-96-6
14808-60-7
15468-32-3
15646-96-5
15922-78-8
16219-75-3
16752-77-5

kristobalit
ferbam (ISO)
smukec
kremen
tridimit
2,4,4-trimetilheksametilen-1,6-diizocianat
piridin-2-tiol-1-oksid, natrijeva sol
5-etiliden-8,9,10-trinorborn-2-en
1-metiltioetilidenaminometilkarbamat
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CAS št.
16938-22-0
17702-41-9
19287-45-7
19624-22-7
20706-25-6
20816-12-0
21087-64-9
21351-79-1
22224-92-6
22967-92-6
24124-25-2
24468-13-1
25013-15-4
25167-82-2
25639-42-3
26140-60-3
26447-14-3
26530-20-1
26628-22-8
26675-46-7
26761-40-0
26952-21-6
26952-23-8
29797-40-8
34590-94-8
34590-94-8
35400-43-2
53469-21-9
55720-99-5
60676-86-0
61790-53-2
68475-76-3
68525-86-0
68855-54-9
70657-70-4
74222-97-2
85409-17-2
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Ime snovi
2,2,4-trimetilheksametilen-1,6-diizocianat
dekaboran
diboran
pentaboran
2-(propiloksi)etilacetat
osmijev tetraoksid
metribuzin (ISO)
cezijev hidroksid
fenamifos (ISO)
metilživo srebro
tributilkositrov linoleat
2-etilheksilkloroformiat
viniltoluen
triklorofenol
metilcikloheksanol
terfenil
krezilglicidileter
2-oktil-2H-izotiazol-3-on
natrijev azid
izofluran
diizodecilftalat
izooktan-1-ol
dikloropropen
diklorometilbenzen
(2-metoksimetiletoksi)propanol
(2-metoksimetiletoksi)propanol
O-etil-O-(4-metiltiofenil)-S-propilditiofosfat
bifenil – kloriran (42 % klora)
difeniloksid – kloriran
kremenčevo steklo
diatomejska zemlja
portlandski cement
moka
diatomejska zemlja
2-metoksipropil acetat
metil-2-(((((4,6-dimetil-2-pirimidinil)amino)karbonil)-amino)sulfonil)benzoat
tributilkositrov naftenat
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Navodilo o spremembah in dopolnitvah
Navodila o pripravi zaključnega računa
državnega in občinskega proračuna
ter metodologije za pripravo poročila
o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih
in posrednih uporabnikov proračuna

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena in tretjega odstav‑
ka 96. 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) izdaja
minister za finance

NAVODILO
o spremembah in dopolnitvah Navodila
o pripravi zaključnega računa državnega
in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih
in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna
1. člen
V Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporab‑
nikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07) se v
3. členu besedilo »tisoč tolarjih« nadomesti z besedo »eurih«.
2. člen
V 6. členu se v 5. točki beseda »likvidnosti« nadomesti z
besedilom »denarnih sredstev«.
3. člen
V 10. členu se v 8. točki besedilo »v skladu z Metodologijo za
pripravo Izjave« nadomesti z besedilom »na obrazcu Izjava«.
4. člen
V 12.a členu se v napovednem stavku beseda »likvidno‑
sti« nadomesti z besedilom »denarnih sredstev«.
V 1. točki se beseda »likvidnosti« nadomesti z besedilom
»denarnih sredstev«.
V 2. točki se beseda »likvidnosti« nadomesti z besedilom
»denarnih sredstev«, besedilo »tolarskih ter deviznih« se na‑
domesti z besedo »denarnih«, pred piko pa se doda besedilo
»in enotnem zakladniškem računu«.
5. člen
V 16. členu se v 8. točki besedilo »v skladu z Metodologijo za
pripravo Izjave« nadomesti z besedilom »na obrazcu Izjava«.
6. člen
Priloga »Metodologija za pripravo Izjave o oceni notra‑
njega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen
točka 8 (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06)« se nadomesti z
novo prilogo »Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ«,
ki je priloga in sestavni del tega navodila.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-792/2010/11
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
EVA 2010-1611-0182
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance
Priloga
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PRILOGA

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na ...............................................................................................................(naziv proračunskega uporabnika)
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja
in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom,
da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila
o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še
sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja,
verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje
uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na ...............................................................................................................(naziv proračunskega uporabnika).
Oceno podajam na podlagi:
-

ocene notranje revizijske službe za področja: ...............................................................................................
samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: .................................................................................
ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih
organov EU,…) za področja: .........................................................................................................................

V/Na ..............................................................................................................(naziv proračunskega uporabnika)
je vzpostavljen(o):
1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
2. Upravljanje s tveganji
2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z
njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki
zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje
revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) z lastno notranjerevizijsko službo,
b) s skupno notranjerevizijsko službo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.
ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:
.......................................................................................................................................................
Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:
.......................................................................................................................................................
Matična številka:
ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
.......................................................................................................................................................
Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
.......................................................................................................................................................
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Matična številka:
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio EUR
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY)
ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:
.......................................................................................................................................................
V letu ....... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje
pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):
-

..................................................................................................................................................(izboljšava 1)
..................................................................................................................................................(izboljšava 2)
..................................................................................................................................................(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne
obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za
njihovo obvladovanje):
-

.......................................................................................................................(tveganje 1, predvideni ukrepi)
.......................................................................................................................(tveganje 2, predvideni ukrepi)
.......................................................................................................................(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:...............................................................
Podpis:...............................................................................................................................................................
Datum podpisa predstojnika:
............................................................................................................................................................................
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Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova Fundacija Metulj«

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi 12. člena Zako‑
na o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07
– odl. US, 126/07 – ZUP, 48/09 in 8/10 – ZUP) izdaja

SOGLASJE
k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova Fundacija Metulj«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport izdaja soglasje k Aktu o
ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Metulj«, ki jo je z
notarsko listino opr. št. SV 339/2010, sestavljeno 26. avgusta
2010 pri notarki Staši Lepej, Levstikova 2, Zagorje ob Savi,
ustanovila Livija Dolanc, rojena 16. maja 1964, Medijske To‑
plice 33, Izlake.
2. Ustanova Fundacija Metulj ima sedež v Zagorju ob
Savi, poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Cesta Borisa
Kidriča 15, Zagorje ob Savi.
3. Namen ustanove je splošno koristno in trajno delovanje
na področjih športa, vzgoje in kulture, in sicer:
– pomoč pri financiranju tistih projektov s področja športa,
predvsem pa plesa, ki omogočajo nadaljnji razvoj kulture, plesa
in gibanja na sploh ter tako prispevajo h kakovosti življenjskega
okolja in življenja v Zagorju ob Savi na sploh,
– sofinanciranje izobraževalnih in športnih programov s
področja osebnega gibanja, še posebno plesa in
– zagotavljanje možnosti cenovno ugodne uporabe pro‑
storov, namenjenih za izvajanje plesnih dejavnosti.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša
10.000,00 EUR.
5. Člani prve uprave ustanove so: Livija Dolanc, rojena
16. 5. 1964, ženska, državljanka Republike Slovenije, stalno
prebivališče Medijske Toplice 33, Izlake, Sandi Češko, rojen
13. 1. 1961, moški, državljan Republike Slovenije, stalno pre‑
bivališče Medijske Toplice 33, Izlake in Mateja Dolanc, rojena
6. 8. 1969, ženska, državljanka Republike Slovenije, stalno
prebivališče Cesta Borisa Kidriča 15, Zagorje ob Savi.
Št. 0070-87/2010/7
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-3311-0064
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova nevladnih mladinskega polja
Pohorski bataljon«

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi 12. člena Zako‑
na o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07
– odl. US, 126/07 – ZUP, 48/09 in 8/10 – ZUP) izdaja

SOGLASJE
k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova nevladnih mladinskega polja
Pohorski bataljon«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport izdaja soglasje k
Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova nevladnih mladin‑
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skega polja Pohorski bataljon«, ki so jo z notarsko listino
opr. št. SV 238/2010, sestavljeno 15. oktobra 2010 pri notarki
Magdi Poljšak Derganc, Miklošičeva 8/A, Ljubljana, ustanovili:
Aleš Žumer, rojen 29. 11. 1973, Trnje 2, Železniki, Almedin
Botonić, rojen 17. 9. 1975, Šmartinska cesta 58, Ljubljana,
Andraž Šulc, rojen 23. 11. 1971, Snediceva ulica 6, Kokrica,
Kranj, Andrej Černelč, rojen 26. 9. 1983, Hrastje ob Bistrici
11, Bistrica ob Sotli, Arijana Markučič Brecelj, rojena 15. 12.
1960, Kvedrova cesta 10, Koper, Bojan Jerkovič, rojen 25. 3.
1969, Plečnikova ulica 7, Maribor, Borut Wenzel, rojen 12. 7.
1965, Ulica štravhovih 51, Maribor, Daniel Kavaš, rojen 27. 7.
1979, Prekmurska ulica 12, Beltinci, Darjan Kruševac, rojen
1. 3. 1982, Sorška ulica 7 Kranj, Dušan Jesih, rojen 11. 4.
1968, Belčji vrh 19A, Dragatuš, Gregor Kosi, rojen 13. 3. 1975,
Ulica Velka Vlahovića 62, Maribor, Janez Leban, rojen 17. 12.
1968, Zadlaz ‑ Žabče 11, Tolmin, Janez Weiss, rojen 20. 10.
1978, Na bregu 31, Črnomelj, Manuel Šterlek, rojen 24. 5.
1979, Srebernik 34, Bistrica ob Sotli, Marko Brecelj, rojen
30. 4. 1951, Kvedrova cesta 10, Koper, Martin Ukmar, rojen
13. 11. 1978, Brkinčeva ulica 16, Sežana, Matjaž Peternelj,
rojen 30. 12. 1983, Gorenjska cesta 17, Cerkno, Mitja Hlupić,
rojen 7. 4. 1982, Sveta Ema 6, Pristava, Nataša Serec, rojena
30. 3. 1969, Bernekerjeva ulica 11, Ljubljana, Robi Tomšič,
rojen 11. 1. 1987, Cankarjeva ulica 4, Ilirska Bistrica, Samo
Vesel, rojen 7. 10. 1973, Ulica IX. Korpusa 6, Postojna, Sanja
Popov Leban, rojena 9. 3. 1977, Vase Jovanovića 7, Novi Sad,
začasno prebivališče v RS, Zadlaz - Žabče 11, Tolmin, Sanja
Žmavc, rojena 4. 11. 1981, Slovenska cesta 28, Ljubljana, Tine
Hafner, rojen 29. 1. 1987, Virlog 20, Škofja Loka, Vesna Jauk,
rojena 16. 5. 1978, Borova vas 28, Maribor in Želko Pelicon,
rojen 26. 4. 1953, Pod Grčno 43, Nova Gorica.
2. Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bata‑
ljon ima sedež v Kopru, poslovni naslov ob izdaji tega soglasja
je: Gregorčičeva 4, Koper.
3. Namen ustanove je splošno koristno delovanje na
področjih vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, zdravstva in
socialnega varstva, in sicer:
– boriti se proti generatorjem dehumanizacijskih procesov
in sodelovati pri njihovi naporni in nenasilni demontaži;
– podpirati zorenje kritičnih in ustvarjalnih ljudi;
– nevladje nasploh, posebno pa nevladje mladinskega
polja vzpostavljati kot nestrankarski in kapitalu nehlapčevalski
družbeni dejavnik;
– uveljavljati interese nevladja, posebno pa njegovega
mladinskega polja v odnosu do oblasti (civilni dialog) in v jav‑
nostih (razglašanje);
– zbirati sredstva in finančno (seveda pa tudi moralno)
podpirati mladinske delavke in delavce, ki so zanemarjani
temelj mladinskega polja;
– vsestransko zagovarjati bistvene SKUPNE interese
včlanjenih organizacij v odnosu do vlade in do vseh javnosti;
– energično si prizadevati za vzpostavitev primernih po‑
gojev za delo in za razvoj nevladja mladinskega polja z vsemi
zakonitimi sredstvi;
– podpirati sodelovanje interesnih povezav organizacij in
posameznikov (posameznic) mladinskega polja na državnih in
mednarodnih razpisih;
– nevladje mladinskega polja Slovenije mednarodno po‑
vezovati s sorodnimi mrežami v tujini;
– seznanjati mladinske delavce in delavke, mladino in
javnosti s pomembnimi izsledki znanosti o družbi;
– vzpodbujati vključevanje mladih v reševanje vseh druž‑
benih vprašanj;
– vzpodbujati vključevanje mladih v mednarodni proces
razvojnega sodelovanja;
– podpirati trajnostni gospodarski, politični, kulturni in
socialni razvoj;
– podpirati robne družbene skupine;
– dvigati raven zdravstveno‑preventivne samozaščite
mladih.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša
400,14 EUR.
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5. Člani prve uprave ustanove so: Marko Brecelj, rojen
30. 4. 1951, moški, državljan Republike Slovenije, stalno pre‑
bivališče Kvedrova cesta 10, Koper, Želko Pelicon, rojen 26. 4.
1953, moški, državljan Republike Slovenije, stalno prebivališče
Pod Grčno 43, Nova Gorica, in Samo Vesel, rojen 7. 10. 1973,
moški, državljan Republike Slovenije, stalno prebivališče Ulica
IX. Korpusa 6, Postojna.
Št. 0070-88/2010/7
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-3311-0065
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

5237.

Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Humanitarna ustanova H.O.P.E«

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi 12. člena Zako‑
na o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07
– odl. US, 126/07 – ZUP, 48/09 in 8/10 – ZUP) izdaja

SOGLASJE
k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Humanitarna ustanova H.O.P.E«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport izdaja soglasje k Aktu o
ustanovitvi ustanove »Humanitarna ustanova H.O.P.E«, ki so
jo ustanovili Klemen Mihelič, stanujoč Krtina 111, 1233 Dob pri
Domžalah, Rok Šetina, stanujoč Belokranjska 33, 8000 Novo
mesto in Dušan Kondič, stanujoč Novi dom 10, 1420 Trbovlje,
pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana
z notarsko listino opr. št. SV 188/10, sestavljeno 2. marca
2010.
2. Ustanova »Humanitarna ustanova H.O.P.E« ima sedež
v Ljubljani, poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Letališka
cesta 29, Ljubljana.
3. Namen ustanove je predvsem:
– pomoč pri izobraževanju socialno ogroženih otrok in
odraslih,
– organiziranje seminarjev in delavnic za socialno ogro‑
žene otroke in odrasle,
– izdajanje in prodaja publikacij s področij dejavnosti
ustanove,
– organiziranje humanitarne pomoči v Sloveniji in po
svetu,
– organiziranje kulturnih in zabavnih prireditev za pomoč
socialno ogroženim in
– organiziranje humanitarnih akcij za uveljavljanje člove‑
kovih pravic.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša
5.000,00 EUR.
5. Člani prve uprave ustanove so: Klemen Mihelič, Krtina
111, 1233 Dob pri Domžalah, Rok Šetina, Belokranjska 33,
8000 Novo mesto in Dušan Kondič, Novi dom 10, 1420 Trbo‑
vlje.
Št. 0070-83/2010/9
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-3311-0038
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Fundacija Alkemist, ustanova«

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi 12. člena Zako‑
na o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07
– odl. US, 126/07 – ZUP, 48/09 in 8/10 – ZUP) izdaja

SOGLASJE
k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Fundacija Alkemist, ustanova«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport izdaja soglasje k Aktu o
ustanovitvi ustanove »Fundacija Alkemist, ustanova«, ki jo je
ustanovila pravna oseba Alkemist, prevajalske storitve, d.o.o.,
Obirska ulica 4, Ljubljana z notarsko listino opr. št. SV 14/2010,
sestavljeno 13. januarja 2010 pri notarki Eriki Braniselj, Trg
prekomorskih brigad 2, Ljubljana.
2. Ustanova »Fundacija Alkemist, ustanova« ima sedež
v Ljubljani, poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Obirska
ulica 4, Ljubljana.
3. Namen ustanove je finančna podpora za spodbujanje
razvoja oziroma izvajanja določenih programov na področjih
znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva,
otroškega varstva, invalidskega in socialnega varstva, varstva
okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša
1.000,00 EUR.
5. Člani prve uprave ustanove so:
Anton Krašovec, Šentvid pri Stični 64, 1296 Šentvid pri
Stični,
Petra Skvarča, Gotska ulica 3, Ljubljana in
Saša Gorše, Smoljenja vas 15, Novo mesto.
Št. 0070-84/2010/8
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-3311-0039
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

5239.

Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova Fundacija Alojzija Šuštarja«

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi 12. člena Zako‑
na o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07
– odl. US, 126/07 – ZUP, 48/09 in 8/10 – ZUP) izdaja

SOGLASJE
k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova Fundacija Alojzija Šuštarja«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport izdaja soglasje k Aktu o
ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija Alojzija Šuštarja«,
ki sta jo ustanovili Nadškofija Ljubljana, Ciril ‑ Metodov trg 4,
Ljubljana, ki jo zastopa zakoniti zastopnik Anton Stres, ki ga
zastopa pooblaščenec Peter Zakrajšek, stanujoč v Ljubljani,
Dolničarjeva ulica 1 in Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobra‑
ževanje in kulturne dejavnosti, Štula 23, Ljubljana ‑ Šentvid, ki
ga zastopa direktor dr. Roman Globokar, stanujoč v Trebnjem,
Vrhtrebnje 12, pri notarju Urošu Kosu, Cigaletova ulica 7,
Ljubljana z notarsko listino opr. št. SV 336/2010, sestavljeno
23. marca 2010.
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2. Ustanova »Ustanova Fundacija Alojzija Šuštarja«
ima sedež v Ljubljani, poslovni naslov ob izdaji tega soglasja
je: Štula 23, Ljubljana ‑ Šentvid.
3. Namen ustanove je zagotavljanje potrebnih finanč‑
nih in drugih sredstev za delovanje Osnovne šole Alojzija
Šuštarja.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša
3.000,00 EUR.
5. Člani prve uprave ustanove so: mag. Anton Česen,
dr. Marina Rugelj in Anton Homar.
Št. 0070-85/2010/7
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-3311-0040
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

5240.

Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Fundacija Gradimo prihodnost, ustanova«

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi 12. člena
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno pre‑
čiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP, 48/09 in
8/10 – ZUP) izdaja
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– izvajanje programov zagotavljanja socialne varnosti
aktivnih športnikov;
– izvajanje promocijskih dejavnosti v smislu promocije
ustanove, štipenditorjev in štipendistov,
– informiranje in svetovanje aktivnim športnikom;
– nudenje pomoči pri pridobivanju denarnih pomoči in
štipendij tujih ustanov.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša
5.000,00 EUR.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Matejka Remec, EMŠO: 1806969505191, stanujoča
Dolsko 113, Dol pri Ljubljani, ženska, državljanka Republike
Slovenije,
– Marijan Fras, EMŠO: 1407952500631, stanujoč Ži‑
dovska ulica 3, Ljubljana, moški, državljan Republike Slo‑
venije,
–
Matjaž
Žargi,
EMŠO:
2504955500453,
stanujoč Štula 13b, Ljubljana ‑ Šentvid, moški, državljan
Republike Slovenije,
– Tomaž Prhaj, EMŠO: 2803961500349, stanujoč Po‑
nikve 96, Videm ‑ Dobrepolje, moški, državljan Republike
Slovenije in
–
Alojz
Kovačič,
EMŠO:
0403971500155,
stanujoč Polica 99b, Grosuplje, moški, državljan Republike
Slovenije.
Št. 0070-103/2010/6
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-3311-0068
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

SOGLASJE
k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Fundacija Gradimo prihodnost, ustanova«
1. Ministrstvo za šolstvo in šport izdaja soglasje k Aktu
o ustanovitvi ustanove »Fundacija Gradimo prihodnost, usta‑
nova«, ki so jo z notarsko listino opr. št. SV 275917/2010,
sestavljeno pri notarki Nadi Kumar, Slovenska cesta 56,
Ljubljana, dne 17. novembra 2010, ustanovili
a) GRADVEST, podjetje za izgradnjo in upravljanje
objektov d.o.o., Koblarjeva ulica 34, Ljubljana, ki jo zastopa
direktor Marijan Fras,
b) GRAŠČINA, podjetje za upravljanje in svetovanje
d.o.o., Koblarjeva ulica 34, Ljubljana, ki jo zastopa direktor
Marijan Fras,
c) MIX, podjetje za trgovino z gradbenim in instala‑
cijskim materialom in prevozne storitve d.o.o., Stegne 15,
Ljubljana, ki jo zastopa direktor Tomaž Prhaj,
č) FERGRAD, gradbeništvo in trgovina d.o.o., Koblar‑
jeva ulica 34, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Alojz Kovačič
in
d) FINAGRA, finančne in računovodske storitve d.o.o.,
Koblarjeva ulica 34, Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Ma‑
tejka Remec.
2. Fundacija Gradimo prihodnost, ustanova ima sedež v
Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Koblar‑
jeva ulica 34, Ljubljana.
3. Namen ustanovitve in delovanja ustanove je:
– dodeljevanje denarnih sredstev v obliki subvencio‑
niranih kadrovskih štipendij dijakom, študentom in drugim
perspektivnim fizičnim osebam, ki imajo status aktivnega
športnika;
– dodeljevanje študijskih pomoči, subvencioniranje
kreditnega načina študija in drugih oblik nudenja denarne
pomoči aktivnim športnikom za šolanje doma in v tujini;

5241.

Soglasje k Aktu o spremembah Akta
o ustanovitvi ustanove »Ustanova
Rdeča žoga«

Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi 12. člena
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno pre‑
čiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP, 48/09 in
8/10 – ZUP) izdaja

SOGLASJE
k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi
ustanove »Ustanova Rdeča žoga«
Ministrstvo za šolstvo in šport izdaja soglasje k Aktu o
spremembah Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rde‑
ča žoga«, ki ga je ustanoviteljica ustanove družba GSA,
poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 119, Ljubljana,
ki jo zastopa direktor Jože Pečečnik, Šmarca, Grintovška
cesta 14, Kamnik, sestavila pri notarju Jožetu Rožmanu,
Kolodvorska cesta 9a, Domžale (opr. št. notarske listine SV
128/2010 z dne 24. februarja 2010).
Št. 0070-82/2010/7
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-3311-0037
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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BANKA SLOVENIJE
5242.

Sklep o poročanju podatkov za namene
statistike finančnih računov

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena in
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o poročanju podatkov za namene statistike
finančnih računov
1. Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov za
namene statistike finančnih računov.
2. Obvezniki poročanja so vse institucionalne enote, ki
so po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uredba
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih
sektorjev, Uradni list RS, št. 13/06) uvrščene v sektorje in
podsektorje S.11 (nefinančne družbe), S.12 (finančne družbe)
in S.13 (država) razen:
– enote sektorja S.11, katerih bilančna vsota (vrednost ak‑
tive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega
se poročajo podatki, manjša od 2 milijonov evrov;
– enote sektorja S.12, katerih bilančna vsota (vrednost ak‑
tive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega
se poročajo podatki, manjša od 1 milijona evrov;
– enote sektorja S.13, katerih bilančna vsota (vrednost ak‑
tive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega
se poročajo podatki, manjša od 8 milijonov evrov.
V primeru ustanovitve institucionalne enote v tekočem
koledarskem letu se kot kriterij za presojo obveznosti poročanja
(iz prvega odstavka te točke) uporablja bilančna vsota ob koncu
četrtletja, za katerega se poročajo podatki.
3. Guverner Banke Slovenije z navodili določi metodolo‑
gijo, način in roke četrtletnega poročanja za namene statistike
finančnih računov.
4. Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem
sklepu posredovati za prvo četrtletje 2011.
5. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
(Uradni list RS, št. 113/07).
6. Ne glede na prejšnjo točko so obvezniki dolžni po‑
sredovati zadnje poročilo po Sklepu o poročanju podatkov za
namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 113/07)
s podatki za zadnje četrtletje leta 2010, do dne 20. 2. 2011.
7. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2011.
Ljubljana, dne 14. decembra 2010
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
dr. Marko Kranjec l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5243.

Register biocidnih proizvodov

Na podlagi 23. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Ura‑
dni list RS, št. 61/06) Urad Republike Slovenije za kemikalije
objavlja

REGISTER
biocidnih proizvodov
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Št. 0070-38/2010
Ljubljana, dne 7. oktobra 2010
EVA 2009-2711-0069

II
Z dnem objave tega registra se preneha uporabljati Register biocidnih proizvodov (Uradni list RS, št. 96/09).



















mag. Alojz Grabner l.r.
direktor
Urada RS za kemikalije
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OBČINE
AJDOVŠČINA
5244.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Ajdovščina v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. 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 in 38/10) ter 59. člena Statuta Občine Ajdo‑
vščina (Uradno glasilo, št. 7/99, in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05,
92/05) je župan Občine Ajdovščina dne 10. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Ajdovščina
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) v obdobju zača‑
snega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nada‑
ljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 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 in 38/10; v nadaljevanju
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
(Uradni list RS, št. 121/08, 43/09, 80/09, 9/10, 55/10, 63/10; v
nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
A.
I.
70

71

72

73

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje
704 domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 takse in pristojbine
712 denarne kazni
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
714 drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 prejete donacije iz domačih virov

731 prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 sredstva, izločena v rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim organizacijam
413 drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 investicijski transferi fiz. in prav.
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
751 prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA
550 odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
74

proračun janu‑
ar–marec
3.605.005,52
2.820.028,73
2.592.632,25
222.334,86
5.061,62
488.133,28
372.376,97
2.967,30
832,49
11.525,60
100.430,92
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00

0,00
296.043,51
119.651,51
3.492.692,42
780.253,15
163.278,44
29.050,05
540.016,71
7.840,00
40.067,95
1.258.668,27
17.353,16
767.254,12
39.340,07
434.720,92
1.443.656,00
1.443.656,00
10.115,00
0,00
10.115,00
112.313,10

0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
64.067,48
64.067,48
64.067,48
48.245,62
–64.067,48
–15.821,76
1.484.800,53

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan‑
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni proračun‑
ski uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA

Št.

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

15841

svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega pro‑
računa v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 je znašal
1.611.903,52 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja
po tem sklepu.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni pro‑
računski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih
proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Seznam proračunskih postavk posameznega neposre‑
dnega proračunskega uporabnika je priloga tega sklepa.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki
proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan
31. december 2010.
4. člen
Obveznosti plačane v obdobju začasnega financiranja se
vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2011.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 402-2010/01
Beltinci, dne 14. decembra 2010

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.

Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

Št. 4102-6/2010
Ajdovščina, dne 10. decembra 2010
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BELTINCI
5245.

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci
za leto 2011

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN) in 111. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 83/09) ter 23. člena Odloka o proračunu Občine
Beltinci za leto 2010 (Uradni list RS, št. 11/10) je župan Občine
Beltinci sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Beltinci
za leto 2011
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Bel‑
tinci za leto 2011, oziroma najdlje do 31. 3. 2011, se financira‑
nje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu
Občine Beltinci za leto 2010.
2. člen
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju zača‑
snega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme

BISTRICA OB SOTLI
5246.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica
ob Sotli v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. 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 – ZJPZ, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) in 108. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 12/09) je župan Občine Bistrica ob Sotli dne
10. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli
v obdobju januar–marec 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Bistrica ob Sotli v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2011.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 28/10).
Do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto
2011 se financiranje funkcij Občine Bistrica ob Sotli ter nji‑
hovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno
nadaljujejo na podlagi proračuna Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2010.
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Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2011 do sprejetja proračuna Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2011 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2011.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena‑
kem obdobju v proračunu za leto 2010.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla‑
čane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 410-0060/2010
Bistrica ob Sotli, dne 10. decembra 2010
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

BLED
5247.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bled za leto 2011

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84 in 33/89, Uradni list RS, št. 24/92), 56. člena
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03), 30. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list
RS, št. 67/09), drugega odstavka 14. člena Odloka o nadome‑
stilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled (Uradni list
RS, št. 111/07) izdajam

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča v Občini Bled za leto 2011 znaša za:
– zazidana stavbna zemljišča 0,000186028 €
– nezazidana stavbna zemljišča 0,000046953 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 422-1/2010-25
Bled, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
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Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Brežice

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10) in 19. člena Statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice
na 2. seji dne 13. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija občinske upra‑
ve Občine Brežice, delovno področje notranjih organizacijskih
enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z
delovanjem občinske uprave. Znotraj notranje organizacijskih
enot se lahko oblikujejo druge notranje organizacijske enote.
2. člen
Občinska uprava opravlja v okviru pravic in dolžnosti
občine kot samoupravne lokalne skupnosti naloge iz področij
lastne in prenesene pristojnosti ter javnih pooblastil in druge
upravne, strokovne naloge na delovnih področjih, določenih s
tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje
z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, gospodarskimi družbami, krajevnimi
skupnostmi ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in
izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih
teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obvešča‑
nja, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet
v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, z
udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah so‑
delovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma
na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z
delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, poja‑
snila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje sred‑
stvom javnega obveščanja župan, po njegovem pooblastilu pa
lahko tudi podžupan, direktor občinske uprave, vodje notranjih
organizacijskih enot občinske uprave ali drugi javni uslužbenci
občinske uprave iz svojega delovnega področja.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE
OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Notranja organizacija občinske uprave mora biti prilagoje‑
na poslanstvu in nalogam ter poslovnim procesom, ki potekajo
v občinski upravi. Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševa‑
nje nalog občinske uprave,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem in realizacijo
nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
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6. člen
Občinsko upravo sestavljajo naslednje notranje organi‑
zacijske enote:
– Oddelek za splošne in pravne zadeve,
– Oddelek za družbene dejavnosti,
– Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve,
– Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj,
– Oddelek za proračun in finance.
V posameznih navedenih notranjih organizacijskih enotah
se lahko oblikujejo referati oziroma druge oblike notranje orga‑
niziranosti v skladu s potrebami dela in organizacijo dela.
Neposredno pri županu deluje kabinet župana.
7. člen
Notranje organizacijske enote na svojih področjih opra‑
vljajo naslednje naloge:
– pripravljajo programe in predloge za rešitev in izvedbo
posameznih nalog iz svojega področja,
– planirajo porabo sredstev proračuna, potrebnih za iz‑
vajanje nalog,
– skrbijo za izvedbo določenih in načrtovanih nalog in
nadzorujejo poslovanje porabnikov sredstev proračuna obči‑
ne,
– pripravljajo, koordinirajo in operativno spremljajo in vo‑
dijo investicije iz svojega področja, financirane iz občinskega
proračuna,
– pripravljajo splošne in posamične akte, ki jih sprejemata
župan oziroma občinski svet ter skrbijo za pregled delovnih
gradiv, ki jih sprejme občinski svet,
– opravljajo naloge za delovna telesa občinskega sveta
in druge organe občine,
– opravljajo svetovalno funkcijo županu občine in direk‑
torju občinske uprave,
– tekoče spremljajo izvajanje in spremembe predpisov na
svojem področju ter opozarjajo župana in direktorja občinske
uprave na morebitna neskladja ter predlagajo uskladitve oziro‑
ma pripravljajo predloge za reševanje le‑teh,
– opravljajo upravne naloge iz svojega delokroga ter vo‑
dijo evidence o upravnih postopkih,
– skrbijo za zakonitost, izvajanje in nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja za‑
deve iz svoje pristojnosti, ter zakonitostjo in izvajanjem splošnih
aktov javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij, ki jih
potrjuje ali daje soglasje oziroma mnenje k njim občinski svet,
– izdelujejo analize in ocene,
– poročajo o izvedbi nalog,
– gospodarijo s premoženjem,
– opravljajo naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij iz
svojega področja,
– izvajajo ukrepe za izboljšanje dela,
– nudijo pravno pomoč občanom, krajevnim skupnostim,
javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim subjektom pri
uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti v upravnem, pravnem
in drugih postopkih, ki se vodijo v občinski upravi,
– zagotavljajo informacije javnega značaja,
– sodelujejo z institucijami v občini, v Posavju in ostalih
občinah ter na državni ravni,
– opravljajo druge naloge in dela po nalogu župana ozi‑
roma direktorja občinske uprave.
Če se pojavi naloga, ki po svoji naravi ne spada v delovno
področje nobene od notranjih organizacijskih enot, župan, na
predlog direktorja občinske uprave, odloči, katera enota bo
nalogo opravila.
8. člen
Kabinet župana:
– opravlja koordinacijske in organizacijske ter admini‑
strativno‑tehnične naloge za potrebe župana, podžupanov in
direktorja občinske uprave,
– načrtuje in organizira informiranje javnosti,
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– organizira in izvaja protokolarne zadeve,
– opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva.
9. člen
Oddelek za splošne in pravne zadeve:
– opravlja organizacijske ter administrativno‑tehnične na‑
loge za občinski svet in delovna telesa občinskega sveta,
– opravlja organizacijske ter administrativno‑tehnične na‑
loge za direktorja občinske uprave,
– skrbi za pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih
sprejema župan in občinski svet,
– izvaja opravila, potrebna za izvajanje nalog pri posa‑
meznih krajevnih skupnostih, ob sodelovanju predstavnikov
krajevnih skupnosti,
– opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in ime‑
novanji za celotno občino,
– opravlja pravno svetovalne naloge za organe občine,
– opravlja splošno kadrovske in organizacijsko tehnične
naloge za občinsko upravo,
– izvaja naloge v zvezi s sistemom plač zaposlenih v
občinski upravi in organizacijo dela,
– opravlja naloge glavne pisarne.
10. člen
Oddelek za družbene dejavnosti:
– pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejema‑
nje in uresničevanje aktov občine, zagotavlja izvajanje vseh z
zakoni in drugimi predpisi določenih nalog s področij: predšol‑
ske vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in
lekarništva, kulture, športa, dela z mladimi, raziskovanja, še
zlasti pa:
– opravlja naloge v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem
javnih zavodov,
– skrbi za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte
ter tekoče vzdrževanje prostorov in opreme,
– podpira delovanje neprofitnih organizacij, ustanov in
društev v skladu z občinskimi akti,
– potrjuje oziroma izdaja soglasja k sistemizacijam, ka‑
drovskim načrtom in razvojnim načrtom javnih zavodov v okviru
pristojnosti,
– na področju predšolske vzgoje izvaja preračun eko‑
nomskih cen in ugotavlja upravičenosti do znižanega plačila
uporabnikov storitev,
– na področju socialnega skrbstva izvaja regresiranje
oskrbnin v zavodih, pomoči na domu, osebne pomoči, sub‑
vencioniranje stanarin, enkratne občinske denarne pomoči,
javna dela,
– zagotavlja prevoz osnovnošolcev in ugotavlja upraviče‑
nost do brezplačnih prevozov osnovnošolcev, štipendiranje,
– zagotavlja pogoje za izvajanje ljubiteljske in profesi‑
onalne kulture, izvaja naloge s področja naravne in kulturne
dediščine,
– zagotavlja pogoje za izvajanje raziskovalne dejavnosti,
podeljevanje inovacijskih nagrad,
– zagotavlja pogoje za kakovostno preživljanje prostega
časa mladih,
– zagotavlja pogoje za izvajanje interesne in redne špor‑
tne vadbe mladih, kakovostnega in vrhunskega športa, re‑
kreacije ter športa invalidov, plavalno opismenjevanje, večjih
projektov s področja športa,
– skrbi za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov
brez dohodkov, skrbi za izvajanje nalog mrliško pregledne
službe, deratizacij, skrbi za programe za promocijo zdravja in
preventive.
11. člen
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve:
– opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za
razvoj gospodarstva, razvoj in pospeševanje malega gospo‑
darstva, obrti, turizma, trgovine, podjetništva in ostalih gospo‑
darskih dejavnosti,

Stran

15844 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

– opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem pogojev za
razvoj in pospeševanje kmetijstva ter gospodarno rabo in upra‑
vljanje s kmetijskimi zemljišči,
– sprejema prijave za popis škode na objektih, komunalni
infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, tekoči kmetijski proizvodnji
in živalih po naravnih nesrečah ter izvaja sanacijske programe
za odpravo posledic,
– izvajanje javnih razpisov za dodelitev subvencij na
področju kmetijstva, podjetništva, turizma in učinkovite rabe
energije,
– namenska poraba sredstev iz naslova koncesijske da‑
jatve od lova,
– izvajanje obvezne javne službe skrb za zapuščene
živali,
– skrbi za izvajanje gospodarskih javnih služb, pripravlja
njihove razvojne programe, standarde in normative ter izvaja
nadzor nad delom le‑teh,
– upravlja in gospodari s komunalno infrastrukturo v lasti
občine,
– izvaja investicijske naloge za posodobitev obstoječe
komunalne infrastrukture in gradnjo nove ter sanacija plazov,
– vodi in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
– sklepa pogodbe o opremljanju zemljišč za gradnjo in
skrbi za izvedbo obveznosti iz teh pogodb,
– opravlja vsa dela in naloge v zvezi s stanovanjsko pro‑
blematiko in poslovnimi prostori,
– skrbi za vzpostavitev in novelacijo podatkov o omrežju
in objektih gospodarske javne infrastrukture,
– izvaja ureditev grajenega javnega dobra,
– izdaja soglasja za gradnjo vinskih kleti na kmetijskih
zemljiščih,
– izdaja projektne pogoje in soglasja za gradnjo objek‑
tov,
– izdaja dovoljenja in služnostno pravico za posege na
javne površine in javno infrastrukturo.
12. člen
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj:
– sodeluje pri usmerjanju prostorskega razvoja občine
z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini
ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na
lokalni ravni,
– sodeluje pri predpisovanju podrobnejših meril in pogojev
za urejanje prostora na območju občine,
– sodeluje pri načrtovanju prostorskih ureditev na obmo‑
čju občine,
– sodeluje pri izvajanju prostorskih ukrepov za uresniče‑
vanje občinskih prostorskih aktov,
– vodi zbirke prostorskih podatkov iz pristojnosti oddelka
ter hrani prostorske akte in zagotavlja javno dostopnost do
prostorskih aktov,
– spremlja stanje na področju urejanja prostora,
– vodi postopke sprejemanja prostorskih aktov,
– izdaja lokacijske informacije, potrdil o namenski rabi pro‑
stora, statusu parcel, potrdil o parcelaciji stavbnih zemljišč,
– izvaja priglasitve udeležbe v postopkih izdajanja grad‑
benega dovoljenja,
– daje strokovne informacije občanom iz svojega delo‑
kroga,
– predlaga obrazložitve prostorski aktov,
– predlaga začasne ukrepe za zavarovanje urejanja pro‑
stora,
– predlaga območja predkupne pravice občine,
– izvaja komasacije stavbnih zemljišč,
– vodi in izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike in opre‑
mljanja zemljišč,
– skrbi za učinkovito in sodobno računalniško obdelavo
podatkov za občinsko upravo,
– vodi pravne zadeve pridobivanja in razpolaganja z ne‑
premičnim premoženjem v lasti Občine Brežice in izvaja v zvezi
s tem povezane naloge,
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– vodi evidence in ureja nepremičninska stanja Občine
Brežice,
– uveljavlja predkupno pravico občine,
– izvaja postopke pri razlastitvi,
– izvaja ukrepe pri prenovi,
– izdaja odločbe za plačilo komunalnega prispevka,
– vodi postopke pri nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč,
– izvaja pravno ureditev grajenega javnega dobra,
– sprejema programe opremljanja stavbnih zemljišč v
postopku sprejemanja izvedbenega prostorskega akta,
– sodeluje pri vzpostavitvi prostorskega informacijskega
sistema,
– sodeluje pri zakoličenju objektov in izvajanju ostalih
geodetskih storitev,
– pripravlja projektne dokumentacije za investicije občin‑
skega pomena,
– spremlja in sodeluje pri pripravi dokumentacije in izva‑
janju posegov državnega pomena v občini.
13. člen
Oddelek za proračun in finance:
– pripravlja predlog proračuna občine, rebalansa prora‑
čuna, zaključnega računa proračuna in predloge drugih aktov
s področja financ,
– opravlja strokovne naloge za izvrševanje proračuna ter
izdeluje finančno‑računovodske evidence, analize in poročila,
– vodi računovodstvo in knjigovodstvo v skladu z zakoni
in občinskimi predpisi ter akti, za občino, krajevne skupnosti
in ostale organizacije, zavode in službe, katerih ustanovitelj
je občina,
– izdeluje premoženjsko bilanco občine,
– sodeluje pri nadzoru uporabnikov proračunskih sred‑
stev,
– opravlja druge naloge v zvezi s finančnimi opravili.
III. SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
14. člen
Občina lahko z drugo občino ustanovi enega ali več orga‑
nov skupne občinske uprave ali skupno službo.
Organ skupne občinske uprave, ali skupno službo občin
za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo
občinski sveti na podlagi splošnih aktov.
IV. NAČIN DELA, POOBLASTILA
IN ODGOVORNOSTI USLUŽBENCEV
15. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
delo občinske uprave.
16. člen
Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske upra‑
ve, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Delovno mesto direktorja občinske uprave je uradniški
položaj II.stopnje.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
Direktor občinske uprave:
– vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave,
– odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in so‑
deluje v delovnih in projektnih skupinah,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot in skrbi za
delovno disciplino,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delo‑
vanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi
organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
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– po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz
pristojnosti občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odredbe in druge
akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in od‑
govornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske
uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave lahko za odločanje v upravnem
postopku na prvi stopnji pooblasti vodje notranjih organiza‑
cijskih enot ali druge javne uslužbence občinske uprave, ki
izpolnjujejo pogoje za odločanje v upravnem postopku.
Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv
po zakonu.
17. člen
Notranje organizacijske enote – oddelke vodijo vodje, ki
jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni
županu in direktorju občinske uprave.
Vodje oddelkov opravljajo svoje delo na uradniškem de‑
lovnem mestu na položaju.
18. člen
Vodje notranje organizacijskih enot načrtujejo, organizi‑
rajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela v notranje orga‑
nizacijskih enotah, po pooblastilu direktorja občinske uprave
odločajo o zadevah iz delovnega področja posamezne notranje
organizacijske enote, opravljajo najzahtevnejše strokovne na‑
loge v notranje organizacijski enoti in sodelujejo z drugimi vodji
notranje organizacijskih enot ter zastopajo notranje organizacij‑
sko enoto navzven. Za zakonitost dela ter realizacijo nalog in
sklepov na svojem področju so odgovorni županu in direktorju
občinske uprave.
19. člen
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, do‑
ločene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine, odlokom
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in pravil‑
nikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi
in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo
zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodij notranje organi‑
zacijskih enot. Za svoje delo so odgovorni vodji notranje orga‑
nizacijske enote in direktorju občinske uprave, disciplinsko in
odškodninsko pa županu.
20. člen
O disciplinski odgovornosti javnih uslužbencev občinske
uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa ko‑
misija za pritožbe iz delovnega razmerja pri reprezentativnih
združenjih lokalnih skupnosti oziroma komisija za pritožbe iz
delovnega razmerja pri Vladi RS.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje
disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovor‑
nosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima
tri člane, ki morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in
najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa
mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
21. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana in
direktorja občinske uprave oblikuje kolegij, ki obravnava po‑
membnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave.
Kolegij sklicuje župan oziroma direktor občinske uprave po
potrebi, sestavljajo pa ga župan, direktor občinske uprave in
vodje notranje organizacijskih enot. Po potrebi sodelujejo pri
sejah kolegija tudi drugih javni uslužbenci, ki se povabijo k
posameznim točkam dnevnega reda.
O sklepih kolegija se vodi zapisnik.

Št.
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15845

22. člen
Za izvedbo zahtevnejših nalog, ki po svoji naravi zahte‑
vajo sodelovanje javnih uslužbencev različnih notranje organi‑
zacijskih enot, lahko župan oziroma direktor občinske uprave
ustanovita delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z
aktom o ustanovitvi se določijo sestava delovne skupine, vodja
delovne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za izved‑
bo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
23. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno
strokovnost in jih uslužbenci občinske uprave ne morejo opra‑
viti sami, lahko župan ustanovi projektno skupino ali sklene
pogodbo z ustreznimi zunanjimi izvajalci nalog. Z aktom o
ustanovitvi projektne skupine se določi njena sestava, vodja
projektne skupine, pooblastila, pristojnosti, naloge, roki za iz‑
vedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
V. ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH
24. člen
Občina odloča s posamičnimi akti o posameznih stvareh
iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti v
upravnem postopku.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z
zakonom drugače določeno.
Za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji so lahko
pooblaščeni uslužbenci v skladu s 16. členom tega odloka.
25. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz dr‑
žavne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.
26. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zapo‑
slenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki
v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi
odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih
stvareh.
O izločitvi direktorja občinske uprave občine ali župana
odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi uradnih oseb nosilca javnega pooblastila odloči
župan
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Župan Občine Brežice v roku enega meseca od uvelja‑
vitve tega odloka izda Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
v občinski upravi Občine Brežice v skladu s tem odlokom in
Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 38/04, 35/05, 60/05,
72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09,
63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10), ki je podlaga za razporedi‑
tev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna
mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih
javnih uslužbencev v občinski upravi.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 70/05).
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29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-8/2010
Brežice, dne 13. decembra 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

DOBRNA
5249.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine
Dobrna za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07), 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) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine
Dobrna na 3. seji dne 9. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
1. člen odloka o 1. rebalansu Proračuna Občine Dobrna
za leto 2010 (Uradni list RS, št. 45/10) se spremeni tako, da
glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
A.

I.
70

71

72

74

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

v eurih
Rebalans
proračuna
za leto 2010
3.974.705
2.303.319
1.514.153
1.368.290
59.770
86.093
789.166
81.570
160
2.374
38.500
666.562
815.899
0
815.899
855.487
335.677

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
783 Prejeta sredstva iz proračune EU
za kohezijsko politiko
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kap. deležev in finančnih
naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

519.810
0

4.325.298
990.977
300.149
45.724
613.104
11.000
21.000
869.915
28.000
448.913
75.825
317.177
2.442.194
2.442.194
22.212
18.457
3.755
–350.593

0
0
0
500
500

–500
705.000
705.000

13.000
13.000
340.907
692.000
350.593

551.883

Uradni list Republike Slovenije
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 Dobrna.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0024/2010-1(6)
Dobrna, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

Št.

Vrsta grobnega
mesta

15847

Pokopališče
Kurešček

21,00

18,00

Dvojni

42,00

36,00

Trojni

63,00

51,00

Žarni

13,50

10,80

Cene so v EUR z DDV.
2. člen
Cena najema mrliških vežic na pokopališčih Ig, Tomišelj
in Golo za leto 2011 znaša 85,00 € brez DDV.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2011.
Št. 3546/026/2010
Ig, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2011

Na podlagi 7. in 8. člena Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 129/06) in 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Ob‑
čini Ig (Uradni list RS, št. 79/97) je Občinski svet Občine Ig na
2. redni seji dne 1. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig v
letu 2011 znaša 0,18 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 42603/003/2010
Ig, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

5251.

Pokopališče Golo,
Ig, Tomišelj

Stran

Enojni

IG
5250.
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Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in
mrliških vežic v Občini Ig za leto 2011

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 129/06) ter na podlagi 40. člena Odloka o pokopališkem
redu na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 113/02, 93/05) je
Občinski svet na 2. redni seji dne 1. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških
vežic v Občini Ig za leto 2011
1. člen
Cena najema grobov na pokopališčih, ki jih ureja Občina
Ig, za leto 2011 znašajo:

KOMEN
5252.

Sklep o začasnem financiranju Občine Komen
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. 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, 127/06 – ZJPZ, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in
30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je
župan Občine Komen dne 8. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Komen
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Komen (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja‑
nuarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJPZ, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09 v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu
Občine Komen za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10; v nadalje‑
vanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

Stran
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
946.595
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
714.344
70 DAVČNI PRIHODKI
596.627
700 Davki na dohodek in dobiček
559.442
703 Davki na premoženje
24.670
704 Domači davki na blago in storitve
12.515
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
117.717
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
106.453
711 Takse in pristojbine
1.202
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.641
714 Drugi nedavčni prihodki
6.421
72 KAPITALSKI PRIHODKI
4.653
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
103
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
4.550
73 PREJETE DONACIJE
836
730 Prejete donacije iz domačih virov
132
731 Prejete donacije iz tujine
704
74 TRANSFERNI PRIHODKI
226.762
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
13.959
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
212.803
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.275.418
40 TEKOČI ODHODKI
244.879
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
59.868
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.998
402 Izdatki za blago in storitve
152.204
403 Plačila domačih obresti
20.296
409 Rezerve
2.513
41 TEKOČI TRANSFERI
279.335
410 Subvencije
407
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
171.034
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
11.352
413 Drugi tekoči domači transferi
96.542
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
735.715
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
735.715
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
15.489
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
15.405
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
84
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I‑II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–328.823
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.ODPLAČILO DOLGA (550+551)
33.617
55 ODPLAČILA DOLGA
33.617
550 Odplačilo domačega dolga
33.617
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
–362.440
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
–33.617
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X‑IX.)
328.823
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
596.669
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plača‑
ne obveznosti vključijo v proračun Občine Komen za leto 2011.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 32.500 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu.
6. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-08/2010-1
Komen, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

KRŠKO
5253.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odloč‑
ba US RS, 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) ter 16. in 79. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 3. seji
dne 13. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 8/10) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Znesek po
rebalansu
2010
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 40.846.461
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
31.755.095
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
19.803.514
700 Davki na dohodek in dobiček
15.871.582
703 Davki na premoženje
2.786.055
704 Domači davki na blago in storitve
1.144.039
706 Drugi davki
1.838
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
11.951.581
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
868.194
711 Takse in pristojbine
8.060
712 Globe in druge denarne kazni
14.190
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
224.274
714 Drugi nedavčni prihodki
10.836.863
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 1.483.068
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
356.443
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neoporedmetenih sredstev
1.126.625
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
156.840
730 Prejete donacije iz domačih virov
154.340
731 Prejete donacije iz tujine
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.451.458
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
3.250.912
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
4.200.546
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
46.598.540
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)
11.437.640
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.767.121

41

42
43

III.
B.
IV.

V.

VI.
C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
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401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. – II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

15849

279.880
7.264.817
243.590
1.822.232
11.687.102
563.108
5.884.314
1.346.291
3.893.389
0
22.548.694
22.548.694
925.104
187.650
737.454
–5.772.079

350
350
0
20.000
0
20.000
19.650
6.500.000
6.500.000
835.016
835.016
–106.745
5.664.984
5.752.079
1.458.333
«

2. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2010
sta sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-212/2010-O803
Krško, dne 13. decembra 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Stran
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KUZMA

5254.

Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini
na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem var‑
stvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 38. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05
popr., 121/05, 87/06 in 5/09) ter 15. člena Statuta Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet
Občine Kuzma na 2. redni seji dne 30. novembra 2010
sprejel

SKLEP
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2011
1. člen
Občinski svet Občine Kuzma soglaša, da bo ekonomska
cena storitve Pomoči družini na domu od 1. 1. 2011 znašala
18,02 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški
storitve pomoči na domu do uporabnika storitev (stroški nepo‑
sredne socialne oskrbe) v višini 14,34 EUR na uro in stroški
strokovnega vodenja v višini 3,68 EUR.
2. člen
Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu,
zmanjšana za subvencijo občine v višini 10,85 EUR in za sub‑
vencijo iz sredstev RS v okviru aktivne politike zaposlovanja v
višini 2,59 EUR, znaša za uporabnika 4,58 EUR za efektivno
uro.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala me‑
sečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-0008/2010-1
Kuzma, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5255.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi cene programov predšolske vzgoje
in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola
Kuzma za leto 2011
1.
Cena dnevnega programa v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma
znaša mesečno po otroku od 1. 1. 2011 dalje:
– 370,28 €.
2.
Za dneve odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za
vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje odbitek celotne
dnevne oskrbnine.
Za dneve odsotnosti otroka v primeru bolezni, se staršem
višina plačila zniža za stroške neporabljenih živil.
Za izostanek do dveh dni, se stroški neporabljenih živil
ne odbijejo.
Za izostanek do dveh dni, se stroški neporabljenih živil
odbijejo le v primeru, če je otrokova odsotnost pisno napove‑
dana najmanj dva dni pred izostankom.
3.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca neprekinjeno
več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve
odsotnosti obračuna 50% cene, ki jo plačujejo v skladu s
Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih. Znižano
plačilo uveljavljajo starši s pisno izjavo o odsotnosti otroka
zaradi bolezni (zdravniško potrdilo), ki jo predložijo vrtcu. Star‑
ši, ki uveljavljajo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni
do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti iz
2. člena tega sklepa.
4.
Za neprekinjeno odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih
počitnic plačajo starši 20% stroškov oskrbnine, ki je bila star‑
šem določena z odločbo o znižanem plačilu za program vrtca.
Starši 10 dni pred nastopom odsotnosti s pisno izjavo obvestijo
vzgojiteljico (izjavo dobijo v vrtcu).
5.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri
Osnovni šoli Kuzma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 71/10).
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 900-0008/2010-4
Kuzma, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni
šoli Kuzma za leto 2011

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05, ZVrt‑UPB2 in 25/08), 3. člena Pravilni‑
ka o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 129/06 – UPB, 79/08 in 119/08), 22. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izva‑
jajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)
in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07
in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni seji dne
30. novembra 2010 sprejel

5256.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča
in uporabi mrliške vežice na območju
Občine Kuzma za leto 2011

Na podlagi 47. člena Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 12/01) in 15. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine
Kuzma na 2. redni seji dne 30. novembra 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi
mrliške vežice na območju Občine Kuzma
za leto 2011

5257.
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Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Kuzma za leto 2011

Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 40/01) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na
2. redni seji dne 30. novembra 2010 sprejel

1. člen
Enoletna cena najemnine za najem prostora za vsak
posamezni grob znaša 14,80 EUR.
V ceno ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 17,80 EUR,
za dva dni uporabe pa 29,00 EUR. V ceno ni vračunan 8,5%
davek na dodano vrednost.
S ceno se pokrivajo stroški čiščenja, ogrevanja, električne
energije in ostale komunalne storitve.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Kuzma za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Kuzma za leto 2011 znaša
0,0052 EUR.

3. člen
Vzdrževalnina se poravna s plačilnim nalogom v enkra‑
tnem znesku.
4. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namensko
uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic.

2. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 112/09).

5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni
vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju
Občine Kuzma za leto 2010 (Uradni list RS, št. 112/09).

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li‑
stu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2011 dalje.

Št. 900-0008/2010-3
Kuzma, dne 30. novembra 2010

Št. 900-0008/2010-5
Kuzma, dne 30. novembra 2010

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

LENART
5258.

15851

Cenik daljinskega ogrevanja

Eko toplota energetika d.o.o., Tivolska 48, 1000 Ljublja‑
na, skladno s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07) objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.

Stran

15852 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

Na osnovi soglasja št. 301‑142/2010‑3 s strani Ministrstva
za gospodarstvo RS, Direktorat za notranji trg, Sektor za pre‑
skrbo, nadzor cen in trgovino, k prvič oblikovani izhodiščni ceni
toplote na območju naselja Lenart v Občini Lenart z dne 23. 11.
2010 sme Eko toplota energetika d.o.o. pričeti uporabljati prvič
oblikovano izhodiščno ceno, s tem, da je višina povprečne cene
69,3745 €/MWh.
(Navedene cene se razumejo brez DDV‑ja in drugih da‑
jatev).
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana na
podlagi prvega in drugega odstavka 4. člena Uredbe o obli‑
kovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni
list RS, št. 31/10) in zahtevka družbe Eko toplota energetika
d.o.o., Tivolska 48, 1000 Ljubljana, za izdajo soglasja k prvič
oblikovani izhodiščni ceni toplote na območju naselja Lenart v
Občini Lenart z dne 9. 11. 2010.
Ljubljana, dne 10. decembra 2010
Direktorja
Eko toplota energetika d.o.o.
Thomas Rogatschnig l.r.
Franz Josef Stromberger l.r.

LENDAVA
5259.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Lendava za obdobje od 1. 1. 2011
do 31. 3. 2011

Na podlagi 32. in 33. 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, 14/07, 64/08, 109/08, 49/09 in 38/10),
115. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99,
119/00, 69/02 in 69/06) ter 11. člena Odloka o proračunu Obči‑
ne Lendava za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Lendava
za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
1. člen
V obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 se financiranje
funkcij Občine Lendava ter njenih nalog in drugih s predpisi do‑
ločenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o pro‑
računu Občine Lendava za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10)
za iste programe kot v letu 2010.

Uradni list Republike Slovenije
METLIKA
5260.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09,
38/10) je županja Občine Metlika sprejela

SKLEP
o začasnem financiranju
Občine Metlika za leto 2011
1. člen
V obdobju od 1. 1. 2011 do uveljavitve odloka o proračunu
Občine Metlika za leto 2011, vendar najdlje do 31. 3. 2011 se
financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o
proračunu Občine Metlika za leto 2010 in za iste programe kot
v letu 2010.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja, navedenem v 1. členu
tega sklepa, se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne
s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine
Metlika za leto 2010.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izva‑
janje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2010.
4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri čemer
morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za izvrševanje
proračuna.
5. člen
Po sprejemu proračuna za leto 2011 se v obdobju za‑
časnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun
Občine Metlika za leto 2011.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi,
uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 410-221/2010
Metlika, dne 9. decembra 2010
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena‑
kem obdobju v proračunu Občine Lendava za leto 2010, to je
do višine 2.054.892,70 EUR.
3. člen
Ta sklep velja do sprejetja Odloka o proračunu Občine
Lendava za leto 2011, najdlje do 31. 3. 2011.
Št. 032-0100/2010-BA
Lendava, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika
za leto 2011

MEŽICA
5261.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Mežica za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B) in 15. člena Statuta Občine Mežica
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na
3. seji dne 13. 12. 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica
za leto 2010

III.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mežica za leto 2010 (Ura‑
dni list RS, št. 24/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

B.

v EUR

75

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43

IV.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
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
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolgoroč. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
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 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
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav.
in fizič. osebam, ki niso prorač. upor.

Rebalans
2010
3.651.434
2.470.953
2.226.934
1.979.494
140.651
106.789
0
244.019
184.908
668
1400
0
57.043
143.650
121.042
0
22.608
0
0
0
1.036.831
675.853
360.978
3.843.927
953.119
174.292
27.347
738.602
8.705
4.173
1.227.493
17.968
713.747
124.237
371.041
500
1.639.315
1.639.315
24.000
24.000

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
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432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

15853
0
–192.493

0
0
0
0
0

2.963
2.963
0
0
0
–2.963
150.000
150.000
150.000
114.773
114.773
114.773
–160.229
35.227
192.493

160.229

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 Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 410-4/2010-3
Mežica, dne 13. decembra 2010
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
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Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ura‑
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT‑B) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni
list RS, št. 33/07) je Župan Občine Mežica dne 1. 12. 2010
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Mežica
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja‑
nuarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 24/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA
FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 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
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

v EUR
Proračun
januar
marec 2011
569.972
542.925
522.039
501.436
18.383
2.220
0
20.886
17.656
309
0
0
2.921
26.000
25.000
0
1.000

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

0
0
0
1.047
1.047
508.615
177.946
41.612
7.019
127.779
1.536
0
257.617
2.600
160.349
4.497
90.171
0
72.005
72.005
1.047
1.047
0
61.357

0

0

0

0

0
0
0
0
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

32.478
32.478
32.478
28.879
–32.478
–61.357

52.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan‑
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 129.913 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-0066/2010
Mežica, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
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5263.

Statut Krajevne skupnosti Orehovlje

V skladu s 3. členom Statuta Občine Miren ‑ Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07) ter na podlagi tretjega odstavka
9. in 12. člena Odloka o krajevnih skupnostih (Uradno glasi‑
lo, št. 20/96) je Svet Krajevne skupnosti Orehovlje na 1. redni
seji dne 22. 11. 2010 sprejel

STATUT
Krajevne skupnosti Orehovlje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom, ki je temeljni akt Krajevne skupnosti
Orehovlje, se določajo statusna vprašanja krajevne skupnosti,
njene naloge in njena organizacija, sodelovanje občanov pri
sprejemanju odločitev ter druga vprašanja, pomembna za de‑
lovanje Krajevne skupnosti Orehovlje.
2. člen
Občani s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Ore‑
hovlje so krajani. Pri odločanju v Krajevni skupnosti Orehovlje
sodelujejo poleg krajanov z volilno pravico tudi občani z za‑
časnim prebivališčem v Krajevni skupnosti Orehovlje, lastniki
nepremičnin ter izvajalci gospodarskih in drugih dejavnosti na
območju Krajevne skupnosti Orehovlje, kadar se z odločitvami
posega v njihove pravice ali jim nalaga obveznost.
3. člen
Krajevna skupnost Orehovlje je samoupravna skupnost
krajanov naselja Orehovelj kot ožji del Občine Miren ‑ Kostanje‑
vica. Krajevna skupnost deluje samostojno v skladu s svojimi
akti in v okviru Statuta Občine Miren ‑ Kostanjevica.
4. člen
Krajevna skupnost obsega katastrsko območje Orehovelj.
Območje krajevne skupnosti Orehovlje je razvidno iz grafične‑
ga prikaza, ki je priloga in sestavni del tega statuta.
5. člen
Krajevna skupnost Orehovlje je pravna oseba javnega
prava. Začasni sedež Krajevne skupnosti je Orehovlje 38,
pošta Miren 5291.
6. člen
Krajevna skupnost Orehovlje ima svoj grb in svojo za‑
stavo. Oblika, vsebina in uporaba grba in zastave se določijo
s pravilnikom.
7. člen
Krajevna skupnost Orehovlje ima svoj pečat. Pečat kra‑
jevne skupnosti je okrogle oblike. V sredini je prazen, na obodu
pa ima napis KRAJEVNA SKUPNOST OREHOVLJE.
8. člen
Krajevna skupnost Orehovlje praznuje svoja krajevna
praznika: Praznik špargljev, ki je predviden zadnjo nedeljo v
mesecu maju, in praznik svetega Avguština, ki se praznuje
28. avgusta.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
9. člen
Krajevna skupnost Orehovlje ureja krajevne zadeve, ki so
javnega pomena in so nanjo prenesene iz pristojnosti občine z
občinskim statutom.
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Naloge krajevnega značaja, ki jih Krajevna skupnost Ore‑
hovlje opravlja v skladu s tem statutom in Statutom Občine
Miren - Kostanjevica, so:
– skrbi za razvoj krajevnih infrastruktur
– upravlja in vzdržuje krajevne javne poti
– upravlja in vzdržuje pokopališče v Orehovljah
– upravlja in vzdržuje rekreacijske in druge javne površi‑
ne, ki so ji dane v upravljanje
– upravlja in vzdržuje kulturne in športne objekte, ki so ji
dani v upravljanje
– skrbi za ohranitev naravne in kulturne dediščine krajev‑
nega pomena
– skrbi za urejenost in čistočo naselja
– spodbuja ustanavljanja društev in podpira njihove de‑
javnosti
– spodbuja gospodarsko dejavnost v krajevni skupnosti
– spremlja stanje in daje pobude na področju vzgoje in
izobraževanja
– pospešuje kulturno in prosvetno dejavnost v krajevni
skupnosti
– pospešuje razvoj športa in rekreacije
– daje pobude, predloge in mnenja v zadevah zdravstva,
socialnega in otroškega varstva
– daje pobude, predloge in mnenja o vseh vprašanjih
urejanja prostora in varstva okolja
– daje pripombe in mnenja k občinskim, gospodarskim in
drugim programom in občinskim odlokom
– daje pripombe in mnenja k programom in načrtom
občinskih in javnih podjetij, ki delujejo na območju Krajevne
skupnosti Orehovlje
– daje mnenje glede lokacije objektov za družbene dejav‑
nosti na območju krajevne skupnosti, ki so namenjeni prebival‑
cem krajevne skupnosti
– daje mnenje k načrtom objektov iz prejšnje alinee
– daje mnenje državnim in občinskim organom v posame‑
znih zadevah, kadar je to predvideno z zakonom ali občinskim
odlokom
– spremlja delovanje občinske uprave, občinskih javnih
zavodov in podjetij, še posebej pa njihovo delovanje na obmo‑
čju krajevne skupnosti in jim izreka kritiko in pohvale, ter daje
pobude in predloge
– upravlja in razpolaga s svojim premoženjem
– podeljuje nagrade in priznanja
– opravlja še druge naloge, ki izhajajo iz pristojnosti, ki
jih Občina Miren ‑ Kostanjevica prenese na Krajevno skupnost
Orehovlje, ter druge naloge krajevnega značaja.
III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
10. člen
Organi Krajevne skupnosti Orehovlje so:
1. svet krajevne skupnosti
2. delovna telesa
3. volilna komisija
4. poravnalni svet.
1. Svet krajevne skupnosti
11. člen
Svet krajevne skupnosti Orehovlje je najvišji organ v
krajevni skupnosti. Svet krajevne skupnosti Orehovlje šteje
7 članov.
12. člen
Svet krajevne skupnosti Orehovlje izvolijo krajani Oreho‑
velj, ki imajo volilno pravico.
Mandatna doba sveta traja 4 leta.
13. člen
Za volitve sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja
določbe Zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za volitve v občin‑
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ske svete po večinskem načelu. Redne volitve Sveta krajevne
skupnosti Orehovlje se izvedejo istočasno z rednimi volitvami
v Občinski svet Občine Miren ‑ Kostanjevica.
14. člen
Za izvedbo volitev v Svet krajevne skupnosti Orehovlje se
oblikuje 1 volilna enota.
15. člen
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan Občine
Miren ‑ Kostanjevica.
16. člen
Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti določijo
krajani na zborih krajanov, skupina občanov z zbiranjem izjav
o podpori kandidatom in politične stranke. Kandidati za člane
sveta krajevne skupnosti so lahko le volivci s stalnim prebivali‑
ščem v Krajevni skupnosti Orehovlje.
17. člen
Volitve v Svet krajevne skupnosti Orehovlje vodi in izvaja
občinska volilna komisija in volilna komisija Krajevne skupnosti
Orehovlje.
18. člen
Svet krajevne skupnosti je pristojen, da razpravlja in skle‑
pa o vseh zadevah, ki so naštete v 9. členu tega statuta, poleg
tega ima še naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte krajevne sku‑
pnosti
– sprejema programe in načrte krajevne skupnosti
– sprejema finančne načrte in zaključni račun krajevne
skupnosti
– sklepa o razpisu referenduma v krajevni skupnosti
– sklepa dogovore o prenosu pristojnosti Občine Miren ‑
Kostanjevica na Krajevno skupnost Orehovlje
– določa v soglasju z županom sistemizacijo delovnih
mest strokovne službe krajevne skupnosti
– sprejema delavce v delovno razmerje krajevne sku‑
pnosti
– voli in razrešuje predsednika in na predlog predsednika
podpredsednika sveta krajevne skupnosti ter voli in razrešuje
začasna in stalna delovna telesa
– voli in razrešuje predsednika, člane in namestnike čla‑
nov volilne komisije
– voli in razrešuje predsednika in člane poravnalnega
sveta in njihove namestnike
– imenuje predstavnike krajevne skupnosti v občinske
organe, organe občinskih zavodov in drugih občinskih orga‑
nizacij
– opravlja druge naloge s tem statutom.
19. člen
Svet krajevne skupnosti je konstituiran, ko so potrjeni
mandati več kot polovici njegovih članov. Po konstituiranju
svet izmed sebe izvoli predsednika in na predlog predsednika
podpredsednika z večino glasov vseh članov sveta.
Določbe občinskega statuta, ki se nanašajo na konstitu‑
iranje občinskega sveta, se smiselno uporabljajo za konstitui‑
ranje sveta krajevne skupnosti.
20. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti ima naslednje pri‑
stojnosti:
– zastopa in predstavlja krajevno skupnost
– skrbi za nemoteno delo sveta krajevne skupnosti
– sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti
– skrbi, da je pravočasno pripravljeno gradivo za obrav‑
navo in odločanje na sejah sveta
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z občinskim
svetom, županom in občinsko upravo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

15857

– opravlja druge naloge določene s tem statutom in nalo‑
ge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.

Zapisnik se dostavi županu, oziroma županom, če so sveti
krajevnih skupnosti iz različnih občin in drugim naslovnikom.

21. člen
Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem
delu, ga nadomešča v času odsotnosti in v primeru zadržano‑
sti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z
njegovega delovnega področja.

2. Delovna telesa

22. člen
Krajevna skupnost Orehovlje ima tajnika, ki pomaga pred‑
sedniku sveta krajevne skupnosti in skrbi za administrativno
tehnično poslovanje sveta in drugih organov krajevne skupno‑
sti, ter opravlja druge naloge po nalogu predsednika sveta.
23. člen
Svet krajevne skupnosti razpravlja in odloča na svojih
sejah.
Seje sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, ali na
pobudo članov sveta. Kadar zahteva zaradi obravnave dolo‑
čene zadeve sklic seje najmanj ena tretjina članov sveta, ali
občinski svetnik z območja krajevne skupnosti, ali župan, je
predsednik dolžan sklicati sejo sveta v roku 8 dni in predlagano
zadevo uvrstiti na dnevni red seje. Če predsednik sveta v tem
roku ne skliče seje, jo lahko skliče predstavnik predlagatelja,
oziroma župan. Vabilo na sejo je treba dostaviti članom 7 dni
pred sejo, v nujnih primerih pa 1 dan pred sejo. Vabilo se vselej
dostavi tudi županu.
24. člen
Seja sveta krajevne skupnosti je sklepčna, če je na seji
prisotna več kot polovica članov sveta. Glasovanja na seji sveta
so javna, razen če se za tajno glasovanje izreče več kot ena
tretjina članov sveta. Sklepi so sprejeti, če za sprejem glasuje
večina navzočih članov, razen kadar je s tem statutom za po‑
samezne primere predvidena kvalificirana večina.
25. člen
Seje sveta krajevne skupnosti so javne. Vabilo za sejo z
dnevnim redom se izobesi na oglasni deski krajevne skupnosti.
Seje sveta krajevne skupnosti se lahko udeležijo župan in člani
občinskega sveta z območja krajevne skupnosti, ki na seji lah‑
ko razpravljajo, ne morejo pa glasovati. Na seje se lahko vabijo
tudi predstavniki občinskih služb in javnih podjetij in zavodov,
predstavniki društev in strokovnjaki.
26. člen
Svet krajevne skupnosti uredi način svojega dela s po‑
slovnikom.
27. člen
Kadar svet krajevne skupnosti potrebuje za svoje delo
podatke, s katerimi razpolaga občina, oziroma jih lahko občina
pripravi v smislu 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi, se
lahko zaprosi župana za te podatke. Prav tako se lahko župana
zaprosi za dokumentacijo, ki zadeva krajevno skupnost, z njo
pa razpolaga občina ali občinski zavod.
Zahteva sveta krajevne skupnosti za podatke, oziroma za
dokumentacijo mora biti vročena in obrazložena v pisni obliki.
28. člen
Svet krajevne skupnosti se lahko sestane na skupno sejo
s svetom sosednje, druge oziroma drugih krajevnih skupnosti,
zaradi obravnave vprašanja, ki je v pristojnosti krajevne sku‑
pnosti in ki zadeva tudi druge krajevne skupnosti.
Skupno sejo vodi po dogovoru eden od predsednikov
sveta krajevne skupnosti.
Sklepčnost skupne seje se ugotavlja za vsak svet krajev‑
ne skupnosti ločeno, prav tako poteka glasovanje o sklepih za
vsak svet krajevne skupnosti posebej.
O skupni seji se piše skupni zapisnik, ki ga poleg zapisni‑
karja sopodpišejo vsi predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

29. člen
Svet krajevne skupnosti lahko za proučitev posameznih
vprašanj in oblikovanja predlogov imenuje 3- do 5- članska
delovna telesa. Člane delovnih teles imenuje svet izmed svo‑
jih članov in občanov, ki s svojim znanjem lahko prispevajo k
rešitvi zastavljenih vprašanj.
Določbe občinskega statuta, ki se nanašajo na delo ob‑
činskega sveta, se smiselno uporabljajo za delo sveta krajevne
skupnosti, če ni s tem statutom in poslovnikom sveta krajevne
skupnosti drugače določeno.
3. Volilna komisija
30. člen
Volilna komisija opravlja volilna opravila v krajevni sku‑
pnosti v skladu z zakonom, občinskim statutom in drugimi
občinskimi predpisi in v skladu s tem statutom.
Volilno komisijo izvoli svet krajevne skupnosti z večino
glasov vseh članov za dobo 4 let.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in 2. člana ter
njihovi namestniki.
4. Poravnalni svet
31. člen
Poravnalni svet posreduje le, če s tem soglašata obe
stranki v sporu.
Poravnalni svet lahko posreduje v vseh sporih, če gre za
zahtevke, s katerimi stranke lahko razpolagajo. V kazenskih
zadevah posreduje med strankami, kadar se prične postopek
na zasebno tožbo zoper čast in dobro ime, v civilnih zadevah
pa v sporih majhne vrednosti.
Poravnalni svet je organ krajevne skupnosti za izvenso‑
dno poravnavo sporov.
Poslovnik za delo poravnalnega sveta pripravijo člani po‑
ravnalnega sveta, sprejme pa ga svet krajevne skupnosti.
32. člen
Poravnalni svet sestavljajo predsednik in dva člana ter
njihovi namestniki.
Poravnalni svet izvoli svet krajevne skupnosti z večino
glasov vseh članov za obdobje štirih let.
5. Nagrade in povračila stroškov članom organom
krajevne skupnosti
33. člen
Predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti pripada
sejnina, ki se jim izplača enkrat letno za največ osem sej.
Višina sejnine se določi glede na udeležbo na seji orga‑
nov krajevne skupnosti, določene v odstotku od mesečnega
zneska bruto plače poklicnega župana brez dodatka za delov‑
no dobo, in sicer:
– predsedniku krajevne skupnost za prisotnost in vodenje
seje v višini do 4%
– članom krajevnih skupnosti za udeležbo na seji do
1,5%.
Članu sveta krajevne skupnosti, ki je hkrati tudi član ob‑
činskega sveta, se sejnina upošteva pri omejitvi, ki je navedena
v zadnjem odstavku 6. člena občinskega Pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob‑
činskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povra‑
čilu stroškov (Uradni list RS, št. 41/07, 100/09, 12/10).
Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti
skrbi predsednik sveta krajevne skupnosti. Do konca decembra
tekočega leta dostavi predsednik sveta evidenco z zapisniki in
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listami prisotnosti v občinsko upravo, ki na tej osnovi v januarju
naslednjega leta izvrši izplačilo sejnin za prejšnje koledarsko
leto. Svet krajevne skupnosti lahko odloči, da se sejnina ne
izplača.
6. Strokovno delo za krajevne skupnosti
34. člen
Strokovno tehnično delo in administrativno, ter materialno
finančno poslovanje za Krajevno skupnost Orehovlje organizira
svet krajevne skupnosti v okviru sredstev, s katerimi razpolaga.
V ta namen lahko ustanovi strokovno službo krajevne skupnosti
in sprejema delavce v delovno razmerje, ali pa jih zaposli po
pogodbi o delu v skladu z obstoječo zakonodajo.
IV. ZBOR KRAJANOV
35. člen
Zbor krajanov – je zbor občanov v krajevni skupnosti.
Zbor krajanov je oblika širšega posvetovanja sveta krajevne
skupnosti s krajani o določenem vprašanju, oziroma vprašanjih
in oblika soudeležbe občanov pri urejanju krajevnih zadev.
36. člen
Zbor krajanov se lahko skliče za celotno območje Krajev‑
ne skupnosti Orehovlje ali samo za posamezen zaselek.
37. člen
Zbor krajanov skliče župan na lastno pobudo ali na po‑
budo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti. Župan
mora sklicati zbor krajanov na zahtevo najmanj 5 odstotkov
volivcev v krajevni skupnosti oziroma na območju, za katerega
se sklicuje zbor.
38. člen
Zbor krajanov je pristojen da:
– razpravlja o delu sveta krajevne skupnosti
– razpravlja o delu občinskih organov, zlasti z vidika inte‑
resov krajevne skupnosti
– razpravlja in daje mnenje o zadevah, ki mu jih predložijo
v obravnavo občinski organi
– predlaga kandidate za volitve v svet krajevne skupno‑
sti
– predlaga razrešitev predsednika krajevne skupnosti.
Zbor krajanov lahko razpravlja in daje mnenja, pobude in
predloge o vseh vprašanjih, ki zadevajo krajevno skupnost.
39. člen
Zbor krajanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podž‑
upan. Župan lahko zboru krajanov predlaga imenovanje pred‑
sedstva zbora, ki naj zbor vodi. Predsedstvo zbora imenujejo
na zboru prisotni krajani izmed sebe.
O zboru krajanov se piše zapisnik. Overjen zapisnik izroči
predsednik predsedstva zbora krajanov svetu krajevne skupno‑
sti najpozneje v osmih dneh.
40. člen
O mnenjih, pobudah in predlogih izraženih na zboru kra‑
janov mora svet krajevne skupnosti razpravljati na svoji prvi
naslednji seji. S svojimi sklepi mora svet krajevne skupnosti
seznaniti krajane na najprimernejši način. Sklepi sveta v zvezi s
pobudami zbora krajanov se objavijo na oglasni deski krajevne
skupnosti.
V. REFERENDUM
41. člen
Svet krajevne skupnosti v skladu z zakonom, občinskimi
odloki in tem statutu lahko razpiše referendum o vprašanjih, ki
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imajo poseben pomen za krajevno skupnost, ali del krajevne
skupnosti.
Referendum se razpiše zlasti:
– o uvedbi samoprispevka za financiranje skupnih po‑
treb
– če tako določa zakon ali občinski odlok
– o drugih zadevah, ki so posebnega pomena za življenje
in delo v krajevni skupnosti.
Referendum se lahko razpiše za celotno območje krajev‑
ne skupnosti, ali samo za del njenega območja.
Postopek za izvedbo referenduma se izvaja po določilih
zakona o referendumu in ljudski iniciativi in zakona o lokalnih
volitvah. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina krajanov,
ki so glasovali.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE
KRAJEVNE SKUPNOSTI
42. člen
Premoženje krajevne skupnosti sestavljajo premičnine in
nepremičnine, ter denarna sredstva in pravice, ki jih je krajevna
skupnost pridobila od ustanovitve naprej.
Poleg stvari in pravic iz prejšnjega odstavka, tvorijo pre‑
moženje krajevne skupnosti tudi:
– sredstva za delo, ki se zagotovijo iz občinskega pro‑
računa
– namenska sredstva, ki jih krajani zberejo s samopri‑
spevkom
– sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi s prodajo
svojega premoženja
– sredstva, ki jih krajevna skupnost ustvari z opravljanjem
dejavnosti
– najemnine za prostor, ki so dani krajevni skupnosti v
opravljanje
– prostovoljni prispevki, prispevki pokroviteljev, darila in
druga sredstva.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega pre‑
moženja odloča svet krajevne skupnosti z 2/3 večino glasov
vseh članov krajevne skupnosti.
43. člen
Kadar nastopa krajevna skupnost v pravnem postopku s
sredstvi, ki tvorijo premoženje krajevne skupnosti, sklepa posle
v svojem imenu in na svoj račun.
Namensko odobrena sredstva lahko krajevna skupnost
porabi le za namen, za katerega so bila odobrena. Namen po‑
rabe lahko spremeni svet krajevne skupnosti po predhodnem
soglasju tistega, ki je sredstva zagotovil.
44. člen
Sredstva in premoženje krajevne skupnosti se uporabljajo
samo za uresničevanje nalog in ciljev krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost mora dobiti predhodno pisno soglasje
občinskega sveta:
– za odtujitev nepremičnin
– za opravljanje gospodarske in pridobitne dejavnosti
– za ustanovitev podjetja ali druge profitne organizacije
– za dajanje poroštva ali garancij.
45. člen
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
46. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene se razporedijo
s finančnim načrtom krajevne skupnosti.
Sredstva krajevne skupnosti se smejo porabiti le za na‑
mene določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje finančne‑
ga načrta je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti
v finančnem načrtu, ki ga za posamezno proračunsko leto
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oblikuje in občinskemu svetu predlaga svet krajevne skupnosti.
Finančni načrt, ki je kot sestavni del občinskega proračuna,
sprejme na predlog župana občinski svet.
47. člen
Svet krajevne skupnosti sprejme zaključni račun po iz‑
teku leta, za katero je bil sprejet finančni načrt. Z zaključnim
računom se izkazujejo predvideni in doseženi prihodki, ter
predvideni in doseženi odhodki sredstev krajevne skupnosti,
ter premoženjska bilanca.
Krajevna skupnost mora zaključni račun predložiti občini
do izteka roka za izdajo zaključnega računa.

Št.

49. člen
S pravilniki lahko krajevna skupnost ureja le vprašanja
notranje organizacije in poslovanja krajevne skupnosti.
S pravilnikom lahko uredi tudi uporabo simbolov kra‑
jevne skupnosti in dodeljevanja priznanj in nagrad krajevne
skupnosti.
50. člen
S sklepom sveta krajevne skupnosti razpiše krajevni re‑
ferendum, uvede krajevni samoprispevek, ustanavlja delovna
telesa in imenuje njihove člane, ter odloča o volitvah in imeno‑
vanjih. S sklepom svet odloča tudi o drugih vprašanjih iz svoje
pristojnosti.
51. člen
Akti krajevne skupnosti s katerimi se posega v pravice
in obveznosti krajanov se objavijo v Uradnem listu. Drugi akti
pa na oglasni deski krajevne skupnosti ali na drug krajevno
običajen način.
VIII. NADZOR NAD DELOVANJEM KRAJEVNE SKUPNOSTI
52. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela in poslovanja krajevne sku‑
pnosti izvršuje župan in od njega pooblaščene uradne osebe
in občinski nadzorni odbor.
Župan in občinski nadzorni odbor nadzorujeta tudi na‑
menskost in smotrnost porabe občinskih sredstev dodeljenih
krajevni skupnosti z določenim namenom.
Organi krajevne skupnosti in zaposleni v krajevni skupno‑
sti so dolžni posredovati organom nadzora vse podatke o delu
in poslovanju krajevne skupnosti, ki jih ti zahtevajo.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1/2010
Miren, dne 22. novembra 2010
Predsednik
Krajevne skupnosti Orehovlje
Jože Bezjak l.r.

VII. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
48. člen
Krajevna skupnost Orehovlje ima naslednje akte:
– statut krajevne skupnosti
– poslovnik o delu sveta krajevne skupnosti
– poslovnik o delu poravnalnih svetov
– pravilnike
– finančni načrt in zaključni račun
– sklepe.
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NOVO MESTO
5264.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Novo mesto v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT‑B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je
župan Mestne občine Novo mesto 10. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine Novo
mesto v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občina), v obdo‑
bju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in
Odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010
(Uradni list RS, št. 22/10, spremembe Uradni list RS, št. 74/10;
v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
Priloga
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina

PRORAČUN

Podsk.

Naziv konta

Konto

januar - marec 2011
v EUR

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

6.370.532,79

TEKOČI PRIHODKI
(70+71)

5.974.500,31

70
700
703
704

DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve

5.340.566,64
4.642.053,00
563.449,01
135.064,63

71
710
711
712
713
714

NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi prihodki

633.933,67
178.940,08
7.033,30
48.244,76
16.991,50
382.724,03

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev

6.595,74
4.095,74
2.500,00

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

1.695,00
1.695,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz držav.proračuna iz sred.proračuna Evropske unije

387.741,74
373.278,65
14.463,09

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

6.262.598,83

40
400
401
402
403

TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki deelodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti

2.193.479,12
539.038,15
90.996,28
1.528.590,38
34.854,31

41
410
411
412
413

TEKOČI TRANSFERJI
Subvencije
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferji

2.776.870,04
112.082,93
289.575,39
60.141,04
2.315.070,68

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.273.237,67
1.273.237,67
19.012,00
19.012,00
107.933,96
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina

PRORAČUN

Podsk.

Naziv konta

Konto

januar - marec 2011
v EUR

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (44)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

5.917,22

5.917,22
5.917,22

0,00
0,00

5.917,22

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina

PRORAČUN

Podsk.

Naziv konta

Konto

januar - marec 2011
v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (50)
50 ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
55 ODPLAČILA DOLGA (550)
550 Odplačila dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0,00
0,00
113.851,18
113.851,18
113.851,18
0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-113.851,18

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

-107.933,96

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2010
9009 Splošni sklad za drugo

2
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporablja Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT‑B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakon o izvr‑
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 96/10) in Odlok o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2010 (Uradni list RS, št. 22/10, spremembe
Uradni list RS, št. 74/10).
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora‑
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab‑
nik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih
financah.
4. ZADOLŽEVANJE OBČINE
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.
Prav tako se v obdobju začasnega financiranja občina
lahko likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-3/2010
Novo mesto, dne 10. decembra 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
POLJČANE
5265.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o financiranju športa v Občini
Poljčane

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni Samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 in vse nadaljnje spremembe
in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 5/07 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) je Občinski
svet Občine Poljčane na 2. redni seji dne 7. 12. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o financiranju športa v Občini Poljčane
1. člen
V drugem členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da se posamezen program izvaja na območju
Občine Poljčane in so v njem vključeni člani iz Občine Polj‑
čane, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben
izvajalec s sedežem v Občini Poljčane, je za izvajalca tega
programa lahko izbrano tudi društvo, ki nima sedeža v Občini
Poljčane, izpolnjuje pa pogoj, da ima vsaj 20 udeležencev iz
Občine Poljčane. Le‑tem se prizna 70% sofinanciranje odo‑
brenih sredstev.«
2. člen
V 15. členu, se v drugem odstavku besedna zveza »pravi‑
loma po dvanajstinah« nadomesti z besedno zvezo »praviloma
po šestinah«.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Do podpisa pogodb se prijavljenim društvom nakazuje
1/12 odobrenih sredstev preteklega leta za programe vsebin iz
drugega odstavka tega člena.«
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Izvajalci programov morajo komisiji najkasneje do
15. decembra tekočega leta podati letno poročilo o izvedbi
programov v času od 1. 11. preteklega leta do 31.10. tekočega
leta z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poro‑
čila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbe‑
nih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno
pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem
obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne
izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega prora‑
čuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v
primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu
odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za
katerega stroški dejansko ne nastajajo.
Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstavku,
ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal
in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Komisija je v zvezi z določili tega člena županu dolžna
predlagati ustrezne ukrepe. Na osnovi predlogov komisije izda
župan ustrezne sklepe.
Župan lahko na predlog komisije na osnovi zadržanih ozi‑
roma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi
izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen
v pogodbah o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih
rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.«
4. člen
Ostale določbe Pravilnika o financiranju športa v Občini
Poljčane ostanejo nespremenjena.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter začne veljati in se uporabljati s 1. januarjem 2011.
71

Št. 013-2/2010-301(2-T5)
Poljčane, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

72

SEMIČ
5266.

Sklep o začasnem financiranju Občine Semič
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 –
ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 22. člena
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je županja
Občine Semič dne 14. 12. 2010 sprejela

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Semič
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA

73

74

II.
40

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Semič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen

41

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Semič za leto 2010 (Uradni list RS, št. 12/10) in Odlokom o
rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 73/10); v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

42

43

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek na dobiček

III.

v EUR
Proračun
januar–marec
2011

B.

714.995
682.623
682.623
682.623

75

IV.

102 / 17. 12. 2010 /

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os.,
ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

Stran

15863
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.372
32.372
0
713.500
237.370
66.010
9.309
147.805
4.000
10.246
309.770
8.300
181.925
23.040
96.505
136.360
136.360
30.000
30.000
0
1.495

0
0
0
0
0

Stran

15864 /

V.

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

0

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

(obseg zadolževanja občine)

0

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0,00 urov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.

Št.

102 / 17. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

7. člen

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.

C.

5. KONČNA DOLOČBA

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

8. člen
0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)

46.000

55

ODPLAČILA DOLGA

46.000

550 Odplačila domačega dolga

46.000

IX.

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

–44.505

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–46.000

XI.

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

–1.495

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

44.505

9009 Splošni sklad za drugo

44.505

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in so
priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine
Semič, www.semic.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-10/2010-12
Semič, dne 14. decembra 2010
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

STRAŽA
5267.

Sklep o začasnem financiranju Občine Straža
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ura‑
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT‑B) in 89. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07 in 27/08) je Župan Občine Straža dne 9. 12.
2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Straža
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Straža (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o proračunu Občine Straža za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 103/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

Št.

v EUR

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

714.504

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

619.428

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

575.774
524.498

703 Davki na premoženje

37.652

704 Domači davki na blago in storitve

13.624

706 Drugi davki
71 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
72 KAPITALSKI PRIHODKI

0
43.654
26.694
783
60
0

94.080
0
0
996
996

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

502.873

40 TEKOČI ODHODKI

164.694

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

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

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

0

0

731 Prejete donacije iz tujine

402 Izdatki za blago in storitve

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

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

94.080
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

15865

C. RAČUN FINANCIRANJA

721 Prihodki od prodaje zalog

73 PREJETE DONACIJE

Stran

16.117

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

102 / 17. 12. 2010 /

53.162
8.773
102.759
0
0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55 ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

0
211.630

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

0

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

–211.630

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA

361.389

9009 Splošni sklad za drugo
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen

202.680

(posebni del proračuna)

10.702

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.

154.623
2.779
34.576

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

88.635

(uporaba predpisov)

88.635

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso prorač. uporabniki
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

46.864
46.864
211.631

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

5. člen

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan‑
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Stran

15866 /

Št.

102 / 17. 12. 2010

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu.

Uradni list Republike Slovenije
5.
Z uveljavitvijo novih cen se uporabnikom preneha obra‑
čunavati občinska taksa »Priključna moč« (cena odvisna od
dimenzije priključka).
Št. 35404-6/2010
Sv. Ana, dne 16. junija 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 41000-5/2010-1
Straža, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

SVETA ANA
5268.

Sklep o sprejetju poslovnega načrta izvajanja
obvezne občinske javne službe oskrbe s pitno
vodo za leto 2010

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni
list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 19. re‑
dni seji dne 16. 6. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme poslovni načrt
izvajanja dejavnosti obvezne občinske javne službe oskrbe s
pitno vodo za leto 2010.
2.
Občinski svet Občine Sveta Ana soglaša s ceno vode –
vodarina za normalno rabo vode v višini 0,744 EUR/m3.
3.
Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme izračunane me‑
sečne tarife omrežnine, kot so navedeni v zadnjem stolpcu
spodnje tabele:
Dimenzija števca
DN 13
DN 20
DN 25
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150

Omrežnina na vodomer
(EUR/mesec)
5,05
8,44
12,63
33,70
50,52
168,39
252,60
505,21

4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem prenehanja Uredbe o določitvi najvišjih
cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 69/10).

ŠENTJUR
5269.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana
občinskega sveta na naslednjega kandidata

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in
45/08) je Občinska volilna komisija 22. 11. 2010 sprejela

UGOTOVITVENI SKLEP
Občinska volilna komisija Občine Šentjur ugotavlja:
– da je mag. Marku Diaciju, rojenemu 20. 3. 1971, stanu‑
jočemu Cesta Valentina Orožna 8b, Šentjur, dne 22. 11. 2010
z ugotovitvijo, da je izvoljen za župana, prenehal mandat člana
Občinskega sveta Občine Šentjur na podlagi prvega odstavka
37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni
samoupravi;
– da se je mag. Marko Diaci odpovedal pravici do tožbe
zoper ugotovitev, ki je istega dne postala pravnomočna;
– da v skladu s 30. členom ZLV v primeru, ko članu občin‑
skega sveta preneha mandat, postane član občinskega sveta
kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen kandidat, ki mu
je mandat prenehal;
– da je kandidat pod zap. št. 4 z Liste Marko Diaci – Gi‑
banje za Občino Šentjur, vložene v 1. volilni enoti, naslednji
kandidat istoimenske liste, na katerega preide mandat člana
občinskega sveta, Vladimir Belina, rojen 14. 7. 1977, stanujoč
Vrbno 27b, Šentjur, ki je bil 22. 11. 2010 pisno pozvan, da se
izjavi glede sprejema funkcije člana občinskega sveta;
– da je pozvani kandidat dne 22. novembra 2010 podal
izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine
Šentjur, zato se prenese mandat na kandidata Vladimirja Beli‑
no, rojenega 14. 7. 1977, stanujočega Vrbno 27 b, Šentjur.
Št. 041-0005/2010(235)
Šentjur, dne 22. novembra 2010
Predsednica OVK
mag. Zlatka Brečko l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
5270.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje
pri Jelšah v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. 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) in 113. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 35/10) je Župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 8. 12.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Šmarje
pri Jelšah v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA

41

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 5/10 in 45/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

I.
70

71

72

73

74

II.
40

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
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
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

v EUR
Obdobje
začasnega
financiranja
januar–ma‑
rec 2011
1.891.540
1.731.342
1.665.511
1.587.157
19.640
58.714
0
65.831
41.864
725
0
0
23.242
46.227
0
0
46.227
0
0
0
113.971
113.971
2.047.811
600.805
146.622

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
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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
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV(IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.=‑III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stran

15867
26.312
409.793
18.078
0
647.742
0
494.683
20.490
132.569
0
779.563
779.563
19.701
0
19.701

–156.271

2.340
2.340
2.340
0
0
0
0
0
0
0
0
2.340
0
0
0
75.211
75.211
75.211
–229.142
–75.211
156.271
787.712

Stran

15868 /
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za upo‑
rabo stavbnega zemljišča za leto 2011 znaša 0,000999 EUR.
3. člen
Vrednost točke iz tega sklepa velja in se uporablja od
1. januarja 2011 dalje.
4. člen
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o vre‑
dnosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 2010 (Uradni list RS, št. 98/09).
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-0012/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko za‑
dolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga
v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina
likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov
in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši
od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je omejen v
32. členu ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-0014/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

5271.

5272.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri
Jelšah na 2. redni seji dne 8. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 1788/24
pašnik v izmeri 59 m2 in parc. št. 1788/25 pašnik v izmeri
200 m2, obe vpisani v vl. št. 632, k.o. Bodrež.
2. člen
Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina
Šmarje pri Jelšah.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0084/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l.r.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v letu 2011

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 73/03), in 30. člena
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je
župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 30. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
1. člen
Ta sklep določa vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
za leto 2011.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

5273.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri
Jelšah na 2. redni seji dne 8. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 890/6
pot v izmeri 170 m2 in parc. št. 890/7 pot v izmeri 117 m2, obe
vpisani v vl. št. 412, k.o. Koretno.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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Stran

15869

2. člen
Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina
Šmarje pri Jelšah.

Odbori štejejo 7 do 9 članov. Delovno področje in število
članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se
določi s poslovnikom občinskega sveta.«

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4. člen
Spremeni se 26. člen tako, da se glasi:
»Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občin‑
skega sveta kot predsednik.
Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni zdru‑
žljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.«

Š. 03212-0083/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l.r.

ŠTORE
5274.

Spremembe Statuta Občine Štore

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in
1/07) je Občinski svet Občine Štore na 2. redni seji dne 8. 12.
2010 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Štore

5. člen
Spremeni se 26. člen tako, da se glasi:
»Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega
člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v
celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta.
Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega
sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime‑
novanja do prve naslednje seje občinskega sveta.«
6. člen
Spremembe Statuta Občine Štore začnejo veljati nasle‑
dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0002/2010-1
Štore, dne 9. decembra 2010

1. člen
V Statutu Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00,
5/03 in 1/07) se spremeni besedilo prvega odstavka 23. člena
tako, da se glasi:
»Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, vo‑
litve in imenovanja«.
2. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima 7 članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna tele‑
sa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski
svet,
– občinskemu svetu predlaga kandidate za imenovanja,
ki se nanašajo na izvajanje ustanoviteljskih pravic v javnih
zavodih in javnih podjetjih,
– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pri‑
stojnosti sveta,
– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami
ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih
organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih za‑
vodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter
izvršuje odločitve sveta,
– obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski
svet.«
3. člen
Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za okolje in prostor ter komunalo,
– odbor za finance in občinsko premoženje,
– odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo,
– odbor za izdajo časopisa.

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

5275.

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta
Občine Štore

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in
1/07) je Občinski svet Občine Štore na 2. redni seji dne 8. 12.
2010 sprejel

SPREMEMBE POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine Štore
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 74/99, 112/00, 5/03 in 1/07) se besedilo 57. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ima komisija za mandatna vprašanja, voli‑
tve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov na prvi seji
po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je izvoljen za
župana. Komisija opravlja zlasti naloge, določene v 24. členu
statuta občine.«
2. člen
Spremeni se besedilo 58. člena tako, da se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena
s statutom občine, poleg Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, so:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za okolje in prostor ter komunalo,
– odbor za finance in občinsko premoženje,
– odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo,
– odbor za izdajo časopisa.«

Stran

15870 /

Št.
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3. člen
Spremeni se besedilo 59. člena tako, da se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti ima devet članov.
Odbor obravnava zadeve s področja družbenih dejavnosti
(izobraževanje, kultura, šport, zdravstvo, sociala). Odbor lahko
obravnava tudi predloge aktov in drugih odločitev na področju
družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem in oblikuje o njih svoja stališča in mnenja, ki jih posre‑
duje občinskemu svetu.«

nov.

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Štore
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu‑
blike Slovenije.
Št. 030-0003/2010-1
Štore, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

4. člen
Spremeni se besedilo 60. člena tako, da se glasi:
»Odbor za okolje in prostor ter komunalo ima devet čla‑

Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev s
področja varstva okolja, urejanja prostora in komunalne proble‑
matike, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem. Odbor
rešuje tudi vloge občanov za sofinanciranje različnih projektov
s področja komunale.«
5. člen
Črta se 61. člen.
6. člen
Spremeni se besedilo 62. člena tako, da se glasi:
»Odbor za finance in občinsko premoženje ima sedem
članov.
Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev na
področju financ in občinskega premoženja, ki so občinskemu
svetu predlagani v sprejem in o njih oblikuje mnenja in stališča,
ki jih posreduje občinskemu svetu.«
7. člen
Spremeni se besedilo 63. člena tako, da se glasi:
»Odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo ima sedem
članov.
Odbor spremlja in vzpodbuja razvoj gospodarstva, kmetij‑
stva in turizma v občini. Odbor obravnava predloge aktov in dru‑
gih odločitev na področju gospodarstva, turizma in kmetijstva,
ki so občinskemu svetu predlagana v sprejem in o njih oblikuje
mnenja in stališča, ki jih posreduje občinskemu svetu.«
8. člen
Črta se 64. člen.

5276.

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 in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občin‑
ski svet Občine Štore na 2. redni seji dne 8. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Štore za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 110/09) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
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 zgradb in prostorov
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

70

9. člen
Črta se 65. člen.
10. člen

71

Črta se 66. člen.
11. člen
Črta se 68. člen.
12. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 69. člena tako,
da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova‑
nja poleg nalog, določenih v 24. členu statuta, obravnava
predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in
njunih sprememb in dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih
občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje
svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnava‑
nih predlogov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede
medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Poleg tega komisija pripravlja in objavlja javni razpis za
podelitev občinskih priznanj, opravi izbor med predlaganimi
kandidati in pripravi predlog števila, vrste in dobitnike občin‑
skih priznanj.«

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

72
73

74

78

v EUR
Rebalans
proračuna
leta 2010
3.044.735
2.681.622
2.604.283
2.259.962
165.044
179.277
77.339
49.088
65
2.240
10.924
15.022
118.626
118.626
0
0
0
244.487
145.243
99.244
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II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.

V.
44

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

781 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev iz Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.647.073
TEKOČI ODHODKI
1.037.542
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
271.298
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
42.822
402 Izdatki za blago in storitve
694.822
403 Plačila domačih obresti
20.740
409 Rezerve
7.860
TEKOČI TRANSFERI
827.937
410 Subvencije
154
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
601.475
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
81.553
413 Drugi tekoči domači transferi
144.755
INVESTICIJSKI ODHODKI
770.994
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
770.994
INVESTICIJSKI TRANSFERI
10.600
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
10.000
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
600
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
397.622
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
455.567
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
455.567
440 Dana posojila
455.567
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.‑V.)
–455.567
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
583.810
ZADOLŽEVANJE
583.810
500 Domače zadolževanje
583.810
ODPLAČILA DOLGA (550)
656.675
ODPLAČILA DOLGA
656.675
550 Odplačila domačega dolga
656.675
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
–130.771
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
–72.866
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
–397.662
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
97.882

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

Št.
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postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski
Občine Štore.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu Občine Štore, objavi pa se v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-0004/2010-15
Štore, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

5277.

Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo
javno cestno infrastrukturo v Občini Štore

Na podlagi 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 33/06 – UPB 1, 45/08 in 42/09), 16. člena Statuta
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07)
in v zvezi z 22. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04 – UPB‑1 in 126/07) je Občinski svet Občine
Štore na 2. redni seji dne 8. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno
cestno infrastrukturo v Občini Štore
1. člen
Javno cestno infrastrukturo v Občini Štore med drugim
predstavljajo tudi naslednje parcele, na katerih potekajo kate‑
gorizirane občinske ceste, določene z Odlokom o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Štore (Uradni list RS, št. 101/09):
k.o. Pečovje
Parc. št.

K.o.

Zk. vl.

Površina
v m2

Vrsta
rabe

961/2 Pečovje

415

1957

cesta

961/4 Pečovje

415

721

cesta

961/5 Pečovje

416

505

cesta

961/6 Pečovje

416

744

cesta

961/7 Pečovje

416

225

gozd

961/8 Pečovje

416

317

gozd

961/9 Pečovje

416

1119

cesta

961/10 Pečovje

415

252

cesta

961/11 Pečovje

415

4

cesta

962/1 Pečovje

415

2877

cesta

962/2 Pečovje

415

1433

cesta

963 Pečovje

415

1722

cesta

964 Pečovje

415

725

cesta

965/1 Pečovje

415

1205

cesta

966 Pečovje

415

655

cesta

967/1 Pečovje

415

1007

cesta

967/2 Pečovje

415

748

cesta

968 Pečovje

415

655

cesta

969 Pečovje

415

1525

cesta

970 Pečovje

415

637

cesta

971/1 Pečovje

415

742

cesta
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K.o.

Zk. vl.

Površina
v m2

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta
rabe

971/2 Pečovje

415

53

cesta

971/3 Pečovje

415

267

cesta

971/4 Pečovje

415

20

cesta

971/5 Pečovje

415

3562

cesta

997/1 Pečovje

416

427

cesta

997/3 Pečovje

416

16

K.o.

Zk. vl.

Površina
v m2

Parc. št.

1166/3 Prožinska
vas

494

480

cesta

cesta

1175/1 Prožinska
vas

494

3663

cesta

1175/2 Prožinska
vas

494

875

cesta

Vrsta rabe

1175/3 Prožinska
vas

494

656

cesta

1184 Prožinska
vas

494

1036

cesta

1189 Prožinska
vas

494

2095

cesta

pašnik

1187 Ogorevc

51

1892

cesta

1189 Ogorevc

51

1968

cesta

1190 Ogorevc

51

1759

cesta

1191/1 Ogorevc

51

2485

cesta

1191/2 Ogorevc

51

1216

cesta

1192/1 Ogorevc

51

5232

cesta

1192/2 Ogorevc

51

702

cesta

1192/3 Ogorevc

51

193

cesta

1192/4 Ogorevc

51

82

cesta

1192/5 Ogorevc

51

12

cesta

1192/6 Ogorevc

51

35

cesta

1192/7 Ogorevc

51

66

cesta

1193 Ogorevc

51

406

pot

1195/3 Ogorevc

51

141

cesta

1199 Ogorevc

51

471

cesta

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa so javno dobro
lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2010-14
Štore, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

k.o. Svetina
Površina
v m2

Vrsta
rabe
cesta

252

Zk. vl.

Površina
v m2
1207

51

K.o.

Zk. vl.
494

1068/3 Ogorevc

Parc. št.

K.o.

1158/2 Prožinska
vas

k.o. Ogorevc
Parc. št.

k.o. Prožinska vas

Vrsta rabe

1140/1 Svetina

255

6010

cesta

1140/2 Svetina

255

1496

cesta

1140/3 Svetina

255

1388

cesta

1140/4 Svetina

255

657

cesta

1140/5 Svetina

255

1134

cesta

1141 Svetina

255

4503

cesta

1142/1 Svetina

255

4235

cesta

1142/2 Svetina

255

3070

cesta

1142/3 Svetina

255

3883

cesta

1142/4 Svetina

255

165

cesta

1142/5 Svetina

255

727

cesta

1142/6 Svetina

255

325

cesta

1142/7 Svetina

255

96

cesta

1142/8 Svetina

255

800

cesta

1142/9 Svetina

255

1584

cesta

1142/10 Svetina

255

40

cesta

1142/11 Svetina

255

254

cesta

1142/12 Svetina

255

254

cesta

1142/13 Svetina

255

174

cesta

1143/1 Svetina

255

6442

cesta

1143/2 Svetina

255

3293

cesta

1143/3 Svetina

255

251

cesta

1150 Svetina

206

11478

cesta

1152 Svetina

255

38078

cesta

1153 Svetina

255

3735

cesta

5278.

Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) in 10. člena Odloka o na‑
domestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore (Uradni
list RS, št. 135/03) je Občinski svet Občine Štore na 2. redni
seji dne 8. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o povečanju vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
Poveča se vrednost točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Štore in znaša 0,0122 €
na leto.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Nova vrednost točke se uporablja od
1. 1. 2011.
Št. 423-0003/2007-2
Štore, dne 9. decembra 2010
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

TIŠINA
5279.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina
za obdobje januar–marec 2011

Na podlagi 33. 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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 38/07) je župan Občine Tišina sprejel

711
712
713
714
72
720
721

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Tišina
za obdobje januar–marec 2011

722
73
730

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Tišina (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen

731
74
740
741

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju:
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tišina za leto 2010
(Uradni list RS, št. 18/09, 30/10, 51/10; v nadaljevanju: odlok
o proračunu).

II.
40
400
401
402

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
KONTO

OPIS
A.
I.

70
700
703
704
706
71
710

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

v EUR
Proračun
januar–
marec 2011

403
409
41
410
411
412
413

679.707
669.236
600.704
571.454
6.683
22.567

68.532
5.177

42
420
43
430
431
432
III.
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TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNE‑
GA PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
INVESTICIJSKI TRANSFER
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI) (I. – II.)

15873
284

43.707
19.364
0

0

10.471
10.471

576.761
264.271
74.324
10.332
159.783
3.240
16.593
208.766

159.017
2.167
47.582
97.637
97.637
6.086

4.419
1.667

102.946
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B.

75

750
751
752
44
440
441

50
500
55
550

9009

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31.12.
PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije

1.065

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan‑
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)

1.065
0

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2011 oziroma
najpozneje do 31. marca 2011.
Št. 032-0034-2010-1
Tišina, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

1.065
0
25.456
25.456

78.556
–25.456
–102.946
150.000
150.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.

TOLMIN
5280.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin
v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09)
in 44. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je
župan Občine Tolmin dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Tolmin
v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Tolmin (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o jav‑
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
109/08, 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu
Občine Tolmin za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/09, 14/10,
58/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se sofinanciranje funk‑
cij občine, njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih, name‑
nov nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2010 in za
iste programe kot v letu 2010.
V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do
31. marca 2011 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih
sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna
občine) v enakem obdobju leta 2010.

Uradni list Republike Slovenije
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla‑
čane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2011.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, kot
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu leta 2010.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Št.

5. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-0012/2010
Tolmin, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

TREBNJE
5281.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno
prečiščeno besedilo) (ZLS‑UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07,
Spremembe in dopolnitve ZLS‑O, Uradni list RS, št. 76/08,
ZLS‑P Uradni list RS, št. 79/09, ZLS‑R Uradni list RS, št. 51/10),
3. in 17. člena Zakona o prekrških – ZP‑1 UPB4 (Uradni list
RS, št. 3/07) ter 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 41. redni seji
dne 17. 11. 2010 sprejel

Stran
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah
1. člen
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00, 78/03
in 19/10) se spremeni, tako, da se besedilo prvega odstavka
50. člena spremeni in se glasi:
»Prometno signalizacijo na občinskih cestah postavlja,
zamenjuje, dopolnjuje ali odstranjuje občinski upravni organ
pristojen za ceste z odločbo, razen v primerih iz 30. člena
tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava,
dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali
omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s
predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristo‑
jen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister
pristojen za okolje in prostor.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2010
Trebnje, dne 17. novembra 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvi‑
dnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku
3. člena tega sklepa.

102 / 17. 12. 2010 /

5282.

Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ura‑
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT‑B,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09
in 38/10 – ZUKN), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2010 (Uradni list RS, št. 15/10, 66/10 in 76/10) in 32. člena
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07 in 111/07) je
župan Občine Trebnje dne 6. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Trebnje
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja‑
nuarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
Obdobje začasnega financiranja, za katerega je sprejel
ta sklep župan, lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni
sprejet v obdobju začasnega financiranja, se obdobje začasne‑
ga financiranja lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2011 se financiranje funkcij
občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih name‑
nov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje
na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2010
(Uradni list RS, št. 15/10, 66/10 in 76/10; v nadaljevanju: odlok

Stran
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o proračunu Občine Trebnje) in za iste programe kot v letu
2010.
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02
– ZDT‑B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in odlo‑
kom o proračunu Občine Trebnje.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena‑
kem obdobju v proračunu za leto 2010.
V obdobju začasnega financiranja občina ne sme poveča‑
ti števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2010.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
A.

I.

70

71

72

73
74

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun januar
Konto/Podkonto
– marec 2011
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
2.825.990,56
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.465.425,54
DAVČNI PRIHODKI
2.237.036,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.147.899,00
703 Davki na premoženje
77.183,80
704 Domači davki na blago in storitve
11.953,20
NEDAVČNI PRIHODKI
228.389,54
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
27.570,15
711 Takse in pristojbine
843,94
712 Globe in druge denarne kazni
–2.455,62
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
13.734,83
714 Drugi nedavčni prihodki
188.696,24
KAPITALSKI PRIHODKI
2.401,02
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
2.401,02
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolg. sredstev
0
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
TRANSFERNI PRIHODKI
358.164,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
358.164,00
741 Sredstva Evropskih skladov
0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.650.419,90
TEKOČI ODHODKI
566.473,28
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
131.601,85
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
22.634,90
402 Izdatki za blago in storitve
403.486,53
403 Plačila domačih obresti
8.750,00
409 Sredstva, izločena v rezerve
0
TEKOČI TRANSFERI
1.048.174,65
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
759.132,67

Uradni list Republike Slovenije
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
(za porabo v obdobju
januar–marec 2011)
9009 Splošni sklad za drugo

37.732,64
251.309,34
910.038,72
910.038,72
125.733,25
0
125.733,25
0
175.570,66

0

0

0

47.908,00
47.908,00
47.908,00
127.662,66
–47.908,00
–175.570,66

0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke,
ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o
proračunu Občine Trebnje, če niso načrtovani v začasnem
financiranju.

Uradni list Republike Slovenije
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla‑
čane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen
(posebni del proračuna)

Št.
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po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410-272/2010-1
Trebnje, dne 6. decembra 2010

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(izvrševanje proračuna)
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja posame‑
znega neposrednega uporabnika glede na obseg sredstev, kar
pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem
redu glede na razpoložljivo kvoto:
– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko
predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.
6. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača‑
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proraču‑
nu Občine Trebnje.
7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan‑
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
8. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v
skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da
se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje
začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej
podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov,
ki je določen v 3. členu tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan

5283.

Sklep o soglasju k Statutu Krajevne skupnosti
Račje Selo

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno
prečiščeno besedilo) (ZLS‑UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07,
Spremembe in dopolnitve ZLS‑O, Uradni list RS, št. 76/08 in
ZLS‑P Uradni list RS, št. 79/09 in 51/10), ter 18. in 69. člena
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski
svet Občine Trebnje na 41. redni seji dne 17. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k Statutu Krajevne skupnosti
Račje Selo
1. člen
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k sprejetemu
Statutu Krajevne skupnosti Račje Selo, sprejetem na 28. redni
seji dne 31. 8. 2010.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-3/2010-5
Trebnje, dne 17. novembra 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ZAGORJE OB SAVI
5284.

Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje
ob Savi v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 10/02, 127/06,
14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in 114. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09) je župan Občine
Zagorje ob Savi dne 6. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Zagorje Ob Savi (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
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2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
10/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10; v nadaljevanju:
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2010 (Uradni list RS, št 110/09 in 26/10; v nadaljevanju: odlok
o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto

I

Proračun
Januar–marec 2011

SKUPAJ PRIHODKI

70+71+72+73+74

2.991.131

TEKOČI PRIHODKI

70+71

2.872.001

70

DAVČNI PRIHODKI

2.730.931

700

Davki na dohodek in dobiček

2.448.626

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

111.105

71

NEDAVČNI PRIHODKI

141.070

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

126.970

711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

11.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

26.600

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.

73

PREJETE DONACIJE

730

Prejete donacije iz domačih virov

74

TRANSFERNI PRIHODKI

92.530

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

32.530

741

Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU

60.000

78

PREJETA SREDSTVA IZ EU

0

Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

0

171.200

500
2.000
600

1.600
25.000
0

II

SKUPAJ ODHODKI

40

TEKOČI ODHODKI

40+41+42+43

2.895.204
804.172

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

172.349

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Sredstva, izločena v rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

28.799
589.024
14.000
0
1.715.990
0
648.075
90.615
977.300
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42

INVESTICIJSKI ODHODKI

343.348

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

343.348

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

31.694

431

Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki

31.694

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750

Prejeta vračila danih posojil

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

V

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441

Povečanje kapitalskih deležev

0

VI

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII

ODPLAČILA DOLGA

55

ODPLAČILA DOLGA

100.000

550

Odplačila domačega dolga

100.000

IX

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

X

NETO ZADOLŽEVANJE

VII‑VIII

–100.000

XI

NETO FINANCIRANJE

VI+VII‑VIII‑IX=‑III

–95.927

XII

Stanje sredstev na računih konec preteklega leta

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro‑
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za‑
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po‑
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan‑
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

0
I ‑ II

95.927

750+751+752

4.500
4.500

IV ‑ V

4.500

I+IV+VII‑II‑V‑VIII

427

222.000

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu, prav tako se lahko občina v obdobju zača‑
snega financiranja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-164/2010
Zagorje ob Savi, dne 6. decembra 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in ribištva

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribi‑
štvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena
Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje
in ribištva
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pogoje sofinanciranja zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, in sicer za zava‑
rovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče,
požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane,
če ta povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharje, ter
za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer
zavarovaljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: bolezni) v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči
za majhna in srednja podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001
(UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1857/2006/ES).
(2) Ta uredba določa tudi pogoje sofinanciranja zavaro‑
valnih premij za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih
objektih, za primer morebitnega pogina zaradi bolezni v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o
uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v
ribiškem sektorju in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004
(UL L št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 875/2007/ES).
2. člen
(namen)
S to uredbo se dodeljuje državna pomoč upravičencem iz
3. člena te uredbe v obliki sofinanciranja zavarovalne premije
za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva. Namen držav‑
ne pomoči je spodbuditi kmetijske pridelovalce in ribogojce, da
svojo proizvodnjo čim bolj zavarujejo in s tem lažje premostijo
negativne posledice naravnih nesreč v kmetijstvu in ribogoj‑
stvu. Državna pomoč po tej uredbi se zagotavlja upravičencem
za zavarovaljiva tveganja v kmetijstvu in ribištvu, ki so oprede‑
ljena v 1. členu te uredbe.
3. člen
(upravičenci)
(1) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v 2. točki 2. člena Uredbe 1857/2006/ES, v Repu‑
bliki Sloveniji in so mala ali srednja podjetja, kakor so oprede‑
ljena v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. av‑
gusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s
skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba
o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008,
str. 3), in niso podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) ter sklenejo

zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja iz 4. člena te
uredbe in izpolnjujejo naslednja pogoja:
– kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– kmetijska gospodarstva morajo izvajalcu zavarovanja
ob podpisu zavarovalne pogodbe podpisati izjavo, da je malo
ali srednje podjetje, ter izjavo, da niso podjetje v težavah v
skladu s prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje
vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih ob morebitnem pogi‑
nu zaradi bolezni so upravičene fizične ali pravne osebe, ki v
Republiki Sloveniji opravljajo dejavnost vzreje vodnih živali, v
skladu s točko (a) 2. člena uredbe 875/2007/ES in sklenejo
zavarovalno pogodbo z izvajalcem zavarovanja iz 4. člena te
uredbe ter izpolnjujejo naslednja pogoja:
– nosilci dejavnosti vzreje vodnih živali morajo biti vpisani
v register proizvajalcev akvakulture, ki ga na ministrstvu vodi
Sektor za identifikacijo in registracijo rejnih živali,
– fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost vzreje
vodnih živali, morajo izvajalcu zavarovanja ob podpisu zava‑
rovalne pogodbe predložiti izjavo, da niso podjetje v težavah v
skladu s prilogo 2 te uredbe.
(3) Upravičenci lahko sklenejo zavarovalno pogodbo po
pooblaščencih, kot so društva, zadruge ali druge pravne ali
fizične osebe, pri čemer mora biti iz pooblastila ali tako skle‑
njene zavarovalne pogodbe razviden predmet zavarovanja
posameznega upravičenca. Pooblaščenec mora od upravi‑
čenca pridobiti pooblastilo za sklenitev zavarovalne pogodbe.
Pooblaščenci morajo ta pooblastila hraniti in jih na zahtevo
agencije predložiti v pregled.
(4) Upravičenec, da izjavo, da dovoli izvajalcu zavarova‑
nja, da ministrstvu posreduje podatke navedene na zavarovalni
pogodbi.
4. člen
(izvajalci zavarovanja)
Izvajalci zavarovanja po tej uredbi so zavarovalnice,
ki opravljajo zavarovalne posle v skladu s prvim odstavkom
3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09, 49/09
in 79/10; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in so pridobile dovo‑
ljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti
zavarovanje požara in elementarnih nesreč iz 8. točke drugega
odstavka 2. člena ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje za‑
varovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje
iz 9. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar.
5. člen
(roki sklenitve zavarovalnih pogodb)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zava‑
rovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz
tretjega odstavka 3. člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz
4. člena te uredbe za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov
v obdobju od objave zadevne sheme pomoči v skladu z Uredbo
1857/2006/ES do 31. decembra tekočega leta.
(2) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z zava‑
rovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec iz
tretjega odstavka 3. člena sklene z izvajalcem zavarovanja iz
4. člena te uredbe za zavarovanje živali na kmetijskem gospo‑
darstvu za primer bolezni v obdobju od objave zadevne sheme
pomoči v skladu z Uredbo 1857/2006/ES do 31. decembra
tekočega leta.
(3) Sofinancira se zavarovalna premija, določena z za‑
varovalno pogodbo, ki jo upravičenec ali njegov pooblaščenec
iz tretjega odstavka 3. člena sklene z izvajalcem zavarovanja
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iz 4. člena te uredbe za zavarovanje vzreje vodnih živali v
ribogojnih objektih v obdobju od 1. januarja do 31. decembra
tekočega leta.
6. člen
(sredstva)
(1) Skupna sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzreje vodnih živali
v ribogojnih objektih po tej uredbi se zagotavljajo do višine
sredstev na proračunski postavki, namenjeni prilagajanju pod‑
nebnim spremembam finančnega načrta ministrstva, tekočega
leta.
(2) Izvajalci zavarovanja na zahtevo ministrstva ministr‑
stvu predložijo podatke o že sklenjenih zavarovalnih pogodbah
in oceno o predvideni višini sklenjenih zavarovalnih pogodb,
vključno s podatki o porabljenih sredstvih za sofinanciranje in
oceno predvidenih sredstev za sofinanciranje.
7. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije
za posevke, nasade in plodove)
(1) Sofinancirajo se zavarovalne premije za zavarova‑
nje posevkov, nasadov in plodov, ki so navedeni v I. delu
priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, pred nevarnostmi iz 1.
člena te uredbe.
(2) Sofinancirajo se zavarovalne premije, pri katerih je za‑
varovalno kritje z odbitno franšizo v višini najmanj 15 odstotkov
zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodov na posamezni
zavarovani površini.
(3) Podatki o odbitni franšizi, površini posevkov in nasa‑
dov ter vrednosti pridelka oziroma zavarovalni vsoti posame‑
zne zavarovane kmetijske kulture morajo biti jasno razvidni iz
zavarovalne pogodbe.
(4) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavaro‑
vanje posevkov, nasadov in plodov znaša 50 odstotkov obra‑
čunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov.
(5) Odkup odbitne franšize se po tej uredbi ne sofinan‑
cira.
(6) Sofinanciranje iz prvega odstavka tega člena je nav‑
zgor omejeno z določeno zavarovalno vsoto zavarovane kme‑
tijske kulture na hektar, kakor je navedeno v I. delu priloge 1
te uredbe.
(7) Iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije
morajo biti jasno razvidni skupna obračunana zavarovalna
premija in vsi odbitki po odstotkih in zneskih ter del zavaro‑
valne premije, ki jo plača upravičenec, in del, ki ga sofinancira
država.
8. člen
(pogoji in višina sofinanciranja zavarovalne premije
za bolezni živali)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje
živali na kmetijskem gospodarstvu ali v ribogojnih objektih,
opredeljenih v II. delu priloge 1 te uredbe, pred nevarnostjo
pogina zaradi bolezni in zakola živali na kmetijskem gospodar‑
stvu z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve tovrstnih živali
zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zava‑
rovanje bolezni živali po tej uredbi znaša 30 odstotkov obra‑
čunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom
od prometa zavarovalnih poslov, nanaša pa se na število za‑
varovanih živali na zavarovalni pogodbi na datum obračunane
premije.
(3) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zava‑
rovanje pred nevarnostjo bolezni pri vzreji vodnih živali znaša
30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pri‑
padajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Pri sofinanciranju zavarovalne premije za zavarovanje
vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih pred poginom zara‑
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di bolezni izvajalec zavarovanja pred sklenitvijo zavarovalne
pogodbe v osrednji evidenci pomoči de minimis za ribištvo, ki
jo vodi ministrstvo, preveri možnost take sklenitve v skladu z
drugim odstavkom 3. člena uredbe 875/2007/ES.
(5) Poleg pomoči za plačilo zavarovalne premije za za‑
varovanje bolezni živali na kmetijskem gospodarstvu po tej
uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški lahko dodeli še
druga pomoč iz javnih sredstev, če s takim seštevanjem pomoči
ni presežena najvišja stopnja intenzivnosti pomoči, in sicer
50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pri‑
padajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(6) Iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije
morajo biti jasno razvidni obračunana zavarovalna premija in
vsi odbitki po odstotkih in zneskih ter del zavarovalne premije,
ki jo plača upravičenec, in del, ki ga sofinancira država.
9. člen
(kontrolni sistem)
(1) Ministrstvo vzpostavi in izvaja kontrolni sistem za
ukrep sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kme‑
tijske proizvodnje in ribištva.
(2) Izvajalci zavarovanja za namen kontrolnega sistema
ministrstvu predložijo za to potrebne podatke.
(3) Izvajalcem zavarovanja se za izvajanje zavarovanj po
tej uredbi v skladu s 169. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08) in 154. členom ZZavar posreduje podatke iz
registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in drugih po‑
trebnih registrov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
10. člen
(trajanje zavarovanja)
Izvajalci zavarovanja in upravičenci lahko vsako leto skle‑
pajo zavarovanje po tej uredbi:
– za eno rastno dobo pri zavarovanju posevkov, nasadov
in plodov ter
– za največ eno zavarovalno leto pri zavarovanju živali.
11. člen
(preverjanje)
(1) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) opravlja
preverjanje zavarovalnih pogodb iz 3. člena te uredbe na
vzorcu dveh do petih odstotkov skupnega števila zavarovalnih
pogodb, sklenjenih v tekočem letu, pred izplačilom. Če agencija
na vzorcu ugotovi večje število neskladij zavarovalnih pogodb
z določbami te uredbe, se vzorec razširi.
(2) Za preverjanje iz prejšnjega odstavka izvajalec zava‑
rovanja dovoli agenciji vpogled v zavarovalne pogodbe, izjave
in pooblastila oziroma ji te podatke na njeno zahtevo predloži.
Za preverjanje iz prejšnjega odstavka izvajalec zavarovanja
agenciji, v roku desetih delovnih dni po prejemu poziva, pre‑
dloži vso potrebno dokumentacijo.
12. člen
(uveljavljanje zahtevkov)
(1) Izvajalci zavarovanja vlagajo na agencijo zahtevke
za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske
proizvodnje in ribištva (v nadaljnjem besedilu: zahtevki) na
obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, v elektronski
obliki.
(2) Izvajalci zavarovanja zahtevku priložijo seznam upra‑
vičencev na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
Obrazec izvajalci zavarovanja pošljejo v elektronski obliki v
preglednici Excel. Iz preglednice mora biti jasno razvidno, na
kateri zahtevek se seznam nanaša.
(3) Izvajalci zavarovanja za upravičence, ki so sklenili
zavarovanje po pooblaščencih, predložijo seznam iz prejšnjega
odstavka za vsakega upravičenca posebej.
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(4) Izvajalci zavarovanja na agencijo ločeno pošljejo se‑
znam upravičencev iz drugega odstavka tega člena, zahtevke
za sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove,
zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za bolezni živali
ter zahtevke za sofinanciranje zavarovalnih premij za bolezni
vodnih živali.
13. člen
(roki vlaganja zahtevkov)
(1) Izvajalci zavarovanja vlagajo na agencijo ločene zah‑
tevke po namenu zavarovanja za plačilo sofinanciranega dela
zavarovalne premije najkasneje do 31. marca naslednjega leta
za preteklo leto, v katerem so sklenili zavarovanje.
(2) Izvajalci zavarovanja med letom, v katerem sklepajo
zavarovanja, vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela
zavarovalne premije najkasneje do 20. v mesecu. Izjema je me‑
sec marec, ko lahko zahtevke vložijo do vključno 31. marca.
(3) Zahtevki vloženi po 20. novembru se izplačajo v na‑
slednjem proračunskem letu.
14. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za verodostojnost podat‑
kov, ki jih sam oziroma po pooblaščencu predloži izvajalcu
zavarovanja pri sklepanju zavarovanja.
(2) Če agencija med obdelavo zahtevkov ugotovi, da so
bili podatki, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do so‑
financiranja, napačni, se upravičencu sofinancirani del premije
ne odobri. Zahtevek izvajalca zavarovanja se za neupravičeni
del zavrne.
(3) Če agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da so bili
podatki, ki so potrebni za ugotavljanje upravičenosti do sofinan‑
ciranja, napačni oziroma da ni mogoče preveriti zavarovalne
pogodbe, mora upravičenec vrniti že prejeti sofinancirani del
premije v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
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posredovanja podatkov in poročanja o državnih pomočeh s po‑
dročja kmetijstva in ribištva (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
(5) Agencija v 15 dneh po prenosu sredstev na račun
izvajalca zavarovanja, ki jih je odobrila na podlagi njegovega
zahtevka za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje
vodnih živali, poroča ministrstvu o izplačilu sredstev po posa‑
meznem upravičencu skladno z določbami pravilnika.
17. člen
(nadzor)
Izvajanje določb te uredbe nadzirajo pristojni inšpektorji
na podlagi določb Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.
45/08), Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06)
in Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).
18. člen
(prekrški za napačno navajanje podatkov)
(1) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek ka‑
znuje upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če je navedel napačne podatke iz 14. člena te
uredbe.
(2) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje posameznik.
19. člen
(prekrški izvajalcev zavarovanja)
(1) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
izvajalec zavarovanja, ki ne poroča v skladu s 16. členom te
uredbe.
(2) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba izvajalca zavaro‑
vanja.

15. člen
(vrednotenje škode)
Pri vrednotenju škode se upoštevajo zavarovalne vsote,
dogovorjene v zavarovalni pogodbi.
16. člen
(poročanje)
(1) Izvajalci zavarovanja v enem mesecu po roku, do‑
ločenem v prvem odstavku 13. člena te uredbe, poročajo
ministrstvu o skupni višini in številu sklenjenih zavarovalnih
pogodb ter fizičnih elementih, ki izražajo višino zavarovanja v
kmetijstvu po tej uredbi, na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Izvajalci zavarovanja v dveh mesecih po koncu po‑
slovnega leta poročajo ministrstvu o obračunanih zavarovalnih
premijah in izplačanih sredstvih za škodo za posevke, nasade
in plodove ter živali. Ministrstvo to poročilo pošlje ministrstvu,
pristojnemu za finance.
(3) Agencija do 15. dne v mesecu mesečno poroča mi‑
nistrstvu o višini dodeljenih sredstev izvajalcem zavarovanja,
o opravljenih kontrolah in o številu upravičencev, ki so sklenili
zavarovanje.
(4) Agencija poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh po
tej uredbi za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarova‑
nje posevkov, nasadov in plodov ter za zavarovanje živali na
kmetijskem gospodarstvu skladno s pravilnikom, ki ureja način

KONČNI DOLOČBI
20. člen
(začetek uporabe)
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na sofinanciranje za‑
varovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, se
začnejo uporabljati po objavi vpisne številke izvzetja tozadev‑
ne sheme pomoči na spletni strani Generalnega direktorata
za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, s čimer
se šteje, da je shema pomoči objavljena v skladu z Uredbo
1857/2006/ES. Minister o tem objavi obvestilo v Uradnem listu
Republike Slovenije in obvesti izvajalce zavarovanj.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 00715-36/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2311-0078
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Priloga 1
Seznam kmetijske proizvodnje, za katero se sofinancira zavarovalna premija, in zavarovalne
vsote za posamezno kmetijsko kulturo na hektar
I. del: Zavarovanje posevkov, nasadov in plodov
Zavarovalna vsota
na hektar (€)

Kultura
ŽITA
ajda
ječmen
koruza v zrnju
oves
proso
pšenica, merkantilna
rž
pira
tritikala

600
700
1.105
700
625
825
720
625
750

INDUSTRIJSKE RASTLINE
buče, seme
oljna ogrščica
sladkorna pesa za koren
soja
sončnice
hmelj (pridelava)
hmelj (1. in 2. letni nasadi, certifikat)

1.750
900
1.800
875
625
8.500
1.000

VRTNINE
cvetača
čebula
česen
melona
fižol, stročji
fižol v zrnju
grah, sveži
koleraba
korenček
krompir, pozni
krompir, zgodnji
krompir, semenski
kumare, solatne
kumare za vlaganje
lubenice
brstični ohrovt
ohrovt, listnati
paprika
paradižnik
peteršilj
solata
zelje, belo zgodnje
zelje, rdeče
zelje, belo pozno
šalotka
por
kitajsko zelje
Priloga

10.000
7.500
7.500
5.000
9.000
4.500
4.000
5.000
7.500
6.400
7.500
8.750
10.500
11.250
4.500
3.000
7.500
15.000
14.000
10.500
12.500
8.000
7.500
9.000
6.000
8.000
10.000

Stran
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rdeča pesa
solata, endivija
radič
blitva
brokoli
motovilec
špinača
bučke
jajčevec
beluši, zeleni
beluši, beli
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4.500
10.000
12.000
5.950
10.000
17.500
15.000
7.000
8.000
8.000
9.000

PRIDELAVA SEMENA
seme – pšenica
seme – rž
seme – ječmen
seme – koruza
seme – ajda
seme – oves
seme – oljna ogrščica
krompir – semenski nasad
seme – sladkorna pesa
seme – krmna pesa
seme trav
seme lansberška zmes

990
840
850
3.000
740
840
1.080
8.750
4.500
750
1.020
1.500

KRMNE RASTLINE
trajno travinje – enokosno
trajno travinje – dvokosno
trajno travinje – tri- in večkosno
travno-deteljna mešanica
pašno-kosni travnik
trajni pašnik – sveže
planinski pašnik
detelja
lucerna
krmna pesa
krmno korenje
koruzna silaža
krmna repa
strniščna repa
krmni grah
krmni bob
sladka lupina
krmna ogrščica
krmna repica
krmni ohrovt
krmni radič
podzemna koleraba
grašica
bela gorjušica
krmni sirek
oljna redkev
pitnik
sudanska trava
SADJE
aktinidija, kivi
breskve, namizne

240
360
680
472
240
140
20
472
720
800
800
1.200
700
600
600
400
600
300
300
300
300
350
300
170
900
300
400
500
12.000
10.000
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češnje
30.000
smokva
15.000
hruške
12.500
jabolka
10.500
jagode
17.000
kaki
16.000
kutine
3.000
lešnik v lupini
9.000
maline
18.000
mandlji
4.000
marelice
15.000
oljka
10.000
orehi
8.750
ribez
14.000
robide
12.000
slive in češplje
14.000
višnje
12.000
nektarine
12.000
borovnice, gojene
24.000
kostanj
12.000
travniški sadovnjak
3.000
SADNE SADIKE V NASADIH IN DREVESNICAH
sadike jablan v nasadih
12.800
sadike hrušk v nasadih
10.560
sadike breskev v nasadih
5.000
podlage sadnih vrst, zarodišče
20.000
okulirane podlage sadnih vrst
25.000
sadike sadnih vrst
55.000
GROZDJE
grozdje, belo za predelavo
grozdje, rdeče za predelavo

5.100
5.100

SADIKE IN CEPLJENKE VINSKE TRTE
sadike
cepljenke
podlage (ključi – zarodišče)

5.000
75.000
10.000

Opomba: Za kulture, ki niso navedene, se sofinancirajo zavarovalne premije navedene na
zavarovalnih pogodbah.
II. del: Zavarovanje živali
1. govedo
2. prašiči
3. kopitarji
4. drobnica
5. čebelje družine
6. druge vrste živali (perutnina, kunci, divjad v obori in podobno)
7. vodne živali v ribogojnih objektih

3
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Priloga 2
IZJAVE UPRAVIČENCA

Podpisani ___________________________________izjavljam, da ____________________
(ime in priimek ter naslov upravičenca ali naziv pooblaščene osebe za zastopanje)

(ime upravičenca ali ime podjetja)

1) spada med mala ali srednja podjetja, kakor jih opredeljuje priloga I Uredbe Komisije (ES) št.
800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z
uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8.
2008, str. 3),1
2) ne spada med podjetja v težavah2 v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2),3
3) dovoljujem izvajalcu zavarovanja, da ministrstvu posreduje podatke navedene na zavarovalni
pogodbi.

Kraj in datum: ______________________

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Kategorijo malih in srednjih podjetij sestavljajo podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni
promet, ki ne presega 50 milijonov evrov, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.

1

2

Fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost vzreje vodnih živali, morajo izpolnjevati le pogoj, da
niso podjetje v težavah.
3

Smernice v 10. točki opredeljujejo, da je podjetje v težavah načeloma in ne glede na velikost v
naslednjih okoliščinah:
– če je pri družbah z omejeno odgovornostjo izgubljena več kot polovica osnovnega kapitala in je
bila v preteklih 12 mesecih izgubljena več kot četrtina tega kapitala, ali
– če je pri družbah, v katerem nosi vsaj nekaj članov neomejeno odgovornost za dolg družbe, kjer je
izguba dosegla več kot polovico njenega kapitala, prikazanega v računovodski evidenci podjetja,
in je bila v preteklih 12 mesecih izgubljena več kot četrtina tega kapitala ali
– če upravičenec iz 3. člena te uredbe po domači zakonodaji izpolnjuje merila za uvedbo katerega
od postopkov zaradi insolventnosti (merila določa 14. člen Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in
52/10).
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Priloga 3
Zahtevek za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva

A)

Podatki o vlagatelju:

Ime in naslov vlagatelja zahtevka: __________________________________________
Matična številka: _______________________________________________________
Podatki osebe za stike:
– ime in priimek: ______________________________________________________
– e-naslov: __________________________________________________________
– telefon: ____________________________________________________________

B)

Znesek za plačilo dela zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva (€):
_______________________________ EUR

Številka transakcijskega računa: ____________________________________________
Sklic: _________________________________________________________________

Kraj in datum: ___________________

Žig:

Podpis vlagatelja zahtevka:

5

Zaporedna
št.

Št.
Zavarovalne
pogodbe

Priimek

Ime

Upravičenec

Ulica

Hišna št.

Št.
pošte

Naslov
Pošta

Skupna višina
sofinanciranja
(v %)

1

Št.

Znesek za plačilo: _________________________

Število upravičencev: _______________________

Datum zahtevka: __________________________

Višina obračunane
Višina
Datum
zavarovalne
sofinanciranega
sklenitve
premije (skupaj z deleža zavarovalne zavarovanja
DPZP) (€)
premije iz proračuna
RS v skladu z
uredbo (€)

Zahtevek se uveljavlja za ___________________

KMG MID ali št.
ribogojnega
objekta

Seznam upravičencev, za katere se vlaga zahtevek

Davčna
številka

15888 /
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Priloga 5

Podatki o zavarovanju

Podatki za poročilo o številu in skupni višini sklenjenih zavarovanj ter o fizičnih elementih pri
opravljenem zavarovanju posevkov, nasadov in plodov ter živali
za čas od ______________ do ______________
v Republiki Sloveniji v skladu s 16. členom Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva.
Zavarovalnica: ___________________________
A) Posevki, nasadi in plodovi
Število
zavarovalnih
pogodb

Površina
zavarovanih
zemljišč (ha)

Kmetijska rastlina

Skupna višina
obračunanih
premij, z
davkom (€)

Sofinancirani
del iz
proračuna RS
(€)

Delež
sofinanciranja
(%)

sadje, intenzivni nasadi
hmelj
vinogradi
žita
industrijske rastline
krmne rastline
pridelava semena poljščin
vrtnine
druge rastline
SKUPAJ

/

B) Živali
Število
zavarovanih
živali

Vrsta živali

Število
zavarovalnih
pogodb

Skupna višina
obračunanih
Sofinancirani
Delež
zavarovalnih del iz proračuna sofinanciranja
RS (€)
(%)
premij, z
davkom (€)

govedo
prašiči
kopitarji
drobnica
čebelje družine
druge vrste živali
vodne živali v ribogojnih
objektih
SKUPAJ
SKUPAJ A IN B

/
/

/

Skupno število zavarovanih kmetijskih gospodarstev:
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ukrepih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja

Na podlagi 10., 12. in 25. člena Zakona o kmetijstvu (Ura‑
dni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja
podeželja
1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike in kme‑
tijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09 in
94/09) se v 2. členu črta tretja alinea točke a) in prva alinea
točke b).
2. člen
V 3. členu se na koncu 4. točke podpičje nadomesti s piko
in črta 5. točka.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se na koncu točke b) pika
nadomesti z vejico in doda nova točka c), ki se glasi:
»c) za leto 2011 do višine 100.000 eurov.«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se na koncu druge alinee
točke a) podpičje nadomesti z vejico in doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
»– za leto 2011 znaša do višine 90.000 eurov;«.
Na koncu druge alinee točke b) se podpičje nadomesti z
vejico in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– za leto 2011 znaša do višine 61.409 eurov;«.
Na koncu druge alinee točke c) se pika nadomesti z vejico
in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– za leto 2011 znaša do višine 39.643 eurov.«.
V drugem odstavku se besedilo »60 odstotkov« nadome‑
sti z besedilom »70 odstotkov«.
5. člen
V poglavju III. DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZ‑
JEME V KMETIJSTVU DODELJENE V SKLADU Z URED‑
BO 1857/2006/ES se črta naslov 3. podpoglavja »3. Ukrep:
Spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov« in
14. do 18. člen.
6. člen
V poglavju IV. POMOČI – DE MINIMIS se črta naslov
1. podpoglavja »1. Ukrep: Kontrola zaščitenih kmetijskih pridel‑
kov ali živil« in 19. do 23. člen.
7. člen
V prvem odstavku 28. člena se na koncu druge alinee
točke a) podpičje nadomesti z vejico in doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
»– za leto 2011 znaša do višine 61.409 eurov;«.
Na koncu druge alinee točke b) se pika nadomesti z vejico
in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– za leto 2011 znaša do višine 39.643 eurov.«.
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V drugem odstavku se besedilo »60 odstotkov« nadome‑
sti z besedilom »70 odstotkov«.
8. člen
V 29. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti od‑
stavek, ki se glasi:
»(4) Vlagatelji iz prvega odstavka 11. člena 2. Ukrepa:
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
združevanju iz poglavja III. Državne pomoči – skupinske izje‑
me v kmetijstvu dodeljene v skladu z Uredbo 1857/2006/ES,
ki kandidirajo za predmet podpore iz točke b) in c) 8. člena te
uredbe in vlagatelji iz prvega odstavka 26. člena 2. Ukrepa:
Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu
združevanju iz poglavja IV. Pomoči – de minimis, ki kandidirajo
za predmet podpore iz točke a) in b) 24. člena te uredbe, lahko
kandidirajo za pridobitev sredstev samo iz enega od teh dveh
ukrepov.«.
9. člen
V prvem odstavku 36. člena se za 2. točko pika nadomesti
z vejico in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ali sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za
katerega so mu bila dodeljena.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »ni treba vrniti vseh
že pridobljenih sredstev« doda beseda »zlasti«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Postopki, začeti na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Ura‑
dni list RS, št. 47/09 in 94/09), se dokončajo v skladu z Uredbo
o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 47/09 in 94/09).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-33/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2311-0101
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5287.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji
za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice
iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju
HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče

Na podlagi drugega odstavka 142. člena in 199. člena
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1,
2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) ter 165. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o koncesiji
za odvzem naplavin iz reke Save in Završnice
iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju
HE Moste, HE Završnica in HE Mavčiče

UREDBO
o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za odvzem
naplavin iz reke Save na območju Občine
Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo
pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

1. člen
V Uredbi o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save in
Završnice iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE
Moste, HE Završnica in HE Mavčiče (Uradni list RS, št. 83/04)
se za drugim odstavkom 3. člena doda novi tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Koncesija se lahko na podlagi vloge imetnika vodne
pravice podaljša za največ deset let v skladu z zakonom, ki
ureja vode. Vlogo za podaljšanje koncesije mora imetnik vodne
pravice vložiti najpozneje šest mesecev pred potekom časa,
za katerega je bila koncesija podeljena. Koncesija se podaljša
obstoječemu imetniku vodne pravice z odločbo v skladu z za‑
konom, ki ureja vode.«.

1. člen
V Uredbi o koncesiji za odvzem naplavin iz reke Save na
območju Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo
pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list RS,
št. 74/04), se za drugim odstavkom 3. člena doda novi tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Koncesija se lahko na podlagi vloge imetnika vodne
pravice podaljša za največ deset let v skladu z zakonom, ki
ureja vode, vendar največ do izgradnje hidroelektrarne na Savi.
Vlogo za podaljšanje koncesije mora imetnik vodne pravice vlo‑
žiti najpozneje šest mesecev pred potekom časa, za katerega
je bila koncesija podeljena. Koncesija se podaljša obstoječemu
imetniku vodne pravice z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja
vode.«.

2. člen
Za tretjim odstavkom 4. člena se dodata nova četrti in peti
odstavek, ki se glasita:
»(4) Aneks h koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka
se mora za naslednje leto skleniti najkasneje do 31. decembra
tekočega leta.
(5) Ministrstvo, pristojno za vode, pripravi letni program
za naslednje leto, ki mora biti usklajen z naravovarstvenimi
smernicami, izdanimi po zakonu, ki ureja ohranjanje narave, in
mnenjem po zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo. Letni pro‑
gram je kot priloga sestavni del aneksa h koncesijski pogodbi,
ki ga skleneta koncedent in koncesionar za naslednje leto.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo
šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
3. člen
Ne glede na novi tretji odstavek 3. člena uredbe mora vlo‑
go za prvo podaljšanje koncesije imetnik vodne pravice vložiti
najpozneje do 20. decembra 2010.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-53/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2511-0120
Vlada Republike Slovenije

2. člen
Za tretjim odstavkom 4. člena se dodata nova četrti in peti
odstavek, ki se glasita:
»(4) Aneks h koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka
se mora za naslednje leto skleniti najkasneje do 31. decembra
tekočega leta.
(5) Ministrstvo, pristojno za vode, pripravi letni program
za naslednje leto, ki mora biti usklajen z naravovarstvenimi
smernicami, izdanimi po zakonu, ki ureja ohranjanje narave, in
mnenjem po zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo. Letni pro‑
gram je kot priloga sestavni del aneksa h koncesijski pogodbi,
ki ga skleneta koncedent in koncesionar za naslednje leto.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo
šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
3. člen
Ne glede na novi tretji odstavek 3. člena uredbe mora vlo‑
go za prvo podaljšanje koncesije imetnik vodne pravice vložiti
najpozneje do 20. decembra 2010.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-51/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2511-0121
Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

5288.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji
za odvzem naplavin iz reke Save na območju
Občine Litija na odvzemnih mestih, za katere
je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno
dovoljenje

Na podlagi drugega odstavka 142. člena in 199. člena
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1,
2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) ter 165. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja
Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

5289.

Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji
za odvzem naplavin iz lovilnih jam na reki
Soči, Tolminki in Bači

Na podlagi drugega odstavka 142. člena in 198. člena
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1,
2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) ter 165. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah Uredbe o koncesiji
za odvzem naplavin iz lovilnih jam
na reki Soči, Tolminki in Bači
1. člen
V Uredbi o koncesiji za odvzem naplavin iz lovilnih jam na
reki Soči, Tolminki in Bači (Uradni list RS, št. 67/03) se drugi
odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvze‑
mnem mestu v času in na način, kot to določa program. Ministr‑
stvo lahko program med tekočim tekom dopolni zaradi izrednih
dogodkov, ki imajo vpliv na transport naplavin.«.
2. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Koncesija se lahko na podlagi vloge imetnika vodne
pravice podaljša za največ deset let v skladu z zakonom, ki
ureja vode. Vlogo za podaljšanje koncesije mora imetnik vodne
pravice vložiti najpozneje šest mesecev pred potekom časa,
za katerega je bila koncesija podeljena. Koncesija se podaljša
obstoječemu imetniku vodne pravice z odločbo v skladu z za‑
konom, ki ureja vode.«.

5290.

3. člen
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ministrstvo, pristojno za vode, pripravi letni program
za naslednje leto, ki mora biti usklajen z naravovarstvenimi
smernicami, izdanimi po zakonu, ki ureja ohranjanje narave, in
mnenjem po zakonu, ki ureja sladkovodno ribištvo. Letni pro‑
gram je kot priloga sestavni del aneksa h koncesijski pogodbi,
ki ga skleneta koncedent in koncesionar za naslednje leto.«.
4. člen
Ne glede na novi tretji odstavek 10. člena uredbe mora
vlogo za prvo podaljšanje koncesije imetnik vodne pravice
vložiti najpozneje do 20. decembra 2010.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-54/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2511-0122
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za
gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge
reke Soče

Na podlagi drugega odstavka 142. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
41/04 – ZVO-1 in 57/08) ter 165. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt,
57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o koncesijah
za gospodarsko izkoriščanje naplavin
iz struge reke Soče
1. člen
V Uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje napla‑
vin iz struge reke Soče (Uradni list RS, št. 99/01) se besedilo
1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se določa pogoje za rabo vode za odvzem
naplavin (mivka, pesek, prod, kamen), in sicer na odseku vo‑
dotoka z naslednjimi koordinatami:

VODOTOK IN ODSEK

OBČINA

KOORDINATE GORVODNE MEJE
VODNEGA TELESA

KOORDINATE DOLVODNE MEJE
VODNEGA TELESA

Y

X

Y

X

Soča pri Žvikarju

Bovec

5.385.758

5.131.580

5.384.600

5.131.275

Soča pod Idrskim

Kobarid

5.393.240

5.121.190

5.393.850

5.119.980

Soča Kamno

Tolmin

5.395.749

5.119.098

5.396.500

5.118.835

Soča pod Volarji

Tolmin

5.398.071

5.118.903

5.398.773

5.118.694

Uradni list Republike Slovenije
Odsek reke Soče je določen s koordinatami gorvodne
meje in dolvodne meje odseka, ki so prevzete iz državnega
koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane
v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu
1:5000.«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar sme odvzemati naplavine na odvzemnem
mestu v času in na način, kot to določa program, ki ga do
31. decembra tekočega leta za naslednje leto pripravi ministr‑
stvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
3. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija se lahko na podlagi vloge imetnika vodne pra‑
vice podaljša za največ deset let v skladu z zakonom, ki ureja
vode, in 19. členom te uredbe.«.
4. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ministrstvo pripravi letni program za naslednje leto, ki
mora biti usklajen z naravovarstvenimi smernicami, izdanimi po
zakonu, ki ureja ohranjanje narave, in mnenjem po zakonu, ki
ureja sladkovodno ribištvo. Letni program je kot priloga sestav‑
ni del aneksa h koncesijski pogodbi, ki ga skleneta koncedent
in koncesionar za naslednje leto.«.
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija preneha pod pogoji in na način, določen z
zakonom, ki ureja vode.«.
6. člen
16., 17. in 18. člen se črtajo.
7. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija se podaljša obstoječemu imetniku vodne pra‑
vice z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja vode.«.
8. člen
Ne glede na 19. člen uredbe mora vlogo za prvo podalj‑
šanje koncesije imetnik vodne pravice vložiti najpozneje do
20. decembra 2010.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2511-0123
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

5291.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima

Na podlagi osmega odstavka 79. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A,
41/04 – ZVO-1 in 57/08) in v zvezi s 27. členom Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike
Slovenije

Št.

102 / 17. 12. 2010 /

Stran

15893

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o nadomestilu za zmanjšanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima
1. člen
V Uredbi o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kme‑
tijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega
režima (Uradni list RS, št. 5/10) se v 1. členu na začetku prvega
odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda
novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nadomestila se izvajajo kot pomoč de minimis v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v
sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337 z dne 21. 12. 2007,
str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/2007/ES).«.
2. člen
V 2. členu se za besedo »predpisi« doda besedilo »Vlade
Republike Slovenije«.
3. člen
V 3. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetij‑
skih proizvodov, ki so navedeni v prilogi I Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 47), razen
proizvodov ribištva in ribogojstva iz Uredbe Sveta (ES) št.
104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za
ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne
21. 1. 2000, str. 22);«.
4. člen
V 4. členu se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ni v težavah. Šteje se, da upravičenec ni v težavah, če
ne ustreza merilom iz 10. točke Smernic Skupnosti o državni
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu:
smernice);«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(ukrepi in merila za določitev višine nadomestila)
(1) Ukrepi vodovarstvenega režima, za katere se lahko
na najožjih vodovarstvenih območjih pridobijo nadomestila, so
ukrepi, ki se nanašajo na prepoved rabe gnojevke in gnojnice
in s tem povezano uporabo, oziroma ukrepi, ki se nanašajo na
prepoved rabe fitofarmacevtskih sredstev.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se nado‑
mestila ne pridobijo za ukrepe na zemljiških parcelah znotraj
najožjih vodovarstvenih območij iz tretjega in četrtega odstavka
45. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in
Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07).
(3) Višina nadomestila se izraža v eurih na hektar kmetij‑
skega zemljišča znotraj najožjega vodovarstvenega območja.
(4) Višina nadomestila je sorazmerna učinkom ukrepov
iz prvega odstavka tega člena in rabi kmetijskih zemljišč ter
znaša za njive, vrtove in trajne nasade 600 eurov na hektar in
za trajne travnike in pašnike 188 eurov na hektar.
(5) Upravičenec, ki redi na svojem KMG-ju več kakor pet
glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) in ima GERK
ali del GERK-a znotraj najožjega vodovarstvenega območja,
je zaradi prepovedi rabe gnojnice in gnojevke na teh GERK-ih
upravičen do nadomestila v višini 208 eurov na hektar kmetij‑
skih zemljišč znotraj najožjega vodovarstvenega območja za
uporabo gnojevke in gnojnice izven najožjega vodovarstvenega
območja.
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(6) Skupna pomoč de minimis, ki se odobri in izplača
istemu upravičencu, ne sme presegati zgornje meje, kot je
določena v drugem odstavku 3. člena Uredbe 1535/2007/ES.
Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de
minimis v kmetijstvu ali njen namen.
(7) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upraviče‑
nimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno
seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala in‑
tenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera
v predpisih Evropske unije.«.
6. člen
V četrtem odstavku 7. člena se beseda »razvoz« nado‑
mesti z besedo »uporabo«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se v šesti alinei za besedo
»priloge« doda številka »1«.
8. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(izjava upravičenca)
Za izplačilo nadomestila mora upravičenec poleg zahteve
iz prejšnjega člena podati še izjavo o tem, da KMG ni v teža‑
vah. Zavezanec pozove upravičenca, ki je pridobil pravico do
nadomestila na podlagi prejšnjega člena, da mu najpozneje do
28. februarja 2011 poda izjavo o tem, da KMG ni v težavah, na
obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.«.
9. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec mora:
– upravičencu predložiti pogodbo v podpis najpozneje do
31. marca 2011,
– zagotoviti izplačilo nadomestila upravičencu v skladu z
zahtevo iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, ki ne sme pre‑
seči praga najvišje dovoljene višine pomoči de minimis v skladu
s šestim in sedmim odstavkom 6. člena te uredbe,

Uradni list Republike Slovenije
– zagotoviti, da bo upravičenec pisno seznanjen, da gre
za izplačila pomoči de minimis v kmetijstvu v skladu z Uredbo
1535/2007/ES,
– preveriti pri pristojnemu organu za spremljanje držav‑
nih pomoči s področja kmetijstva višino že dodeljene pomoči
de minimis za posameznega upravičenca, da se ne preseže
praga višine pomoči v skladu s šestim in sedmim odstavkom
6. člena te uredbe,
– poročati ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v skladu
z zahtevami iz 11. člena te uredbe.«.
10. člen
V 10. členu se beseda »aprila« nadomesti z besedo
»junija«.
11. člen
V 11. členu se za besedo »zavezanec« doda besedilo »v
15 dneh od dodelitve pomoči de minimis«.
12. člen
16. člen se črta.
13. člen
Za prilogo 1 se doda nova priloga 2, ki je kot priloga se‑
stavni del te uredbe.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-63/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-2511-0128
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Priloga:
PRILOGA 2
IZJAVA UPRAVIČENCA
o tem, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah

Podpisani……………………………………………………………………………………
(ime in priimek ter naziv pooblaščene osebe za zastopanje)

izjavljam, da ………………………………………………………………………………..
(naziv kmetijskega gospodarstva oziroma upravičenca)

ne spada med podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2).1

Kraj:………………..

1

Podpis odgovorne osebe:

Smernice v 10. točki opredeljujejo, da je podjetje v težavah načeloma in ne glede na velikost v
naslednjih okoliščinah:
–
če je pri družbah z omejeno odgovornostjo izgubljenega več kot polovica osnovnega kapitala
in je bila v preteklih 12 mesecih izgubljena več kot četrtina tega kapitala ali
–
če je pri družbah, v kateri vsaj nekaj družbenikov neomejeno odgovarja za dolg družbe,
izgubljenega več kot polovico kapitala, prikazanega v računovodski evidenci družbe, in je bila
v preteklih 12 mesecih izgubljena več kot četrtina tega kapitala ali
–
če družba, ne glede na vrsto, po domači zakonodaji izpolnjuje merila za uvedbo katerega od
postopkov zaradi insolventnosti (merila določa Zakon o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in
52/10)).
Podjetje lahko velja za podjetje v težavah tudi, če ni izpolnjena nobena od zgornjih okoliščin, zlasti ob
prisotnosti običajnih znakov podjetja v težavah, kot so naraščajoče izgube, upadanje prometa,
kopičenje zalog, presežki prostih zmogljivosti, padanje denarnih tokov, naraščajoči dolgovi,
naraščajoči stroški obresti ali zmanjševanje čiste vrednosti sredstev.
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Pravilnik o uniformi uslužbencev Uprave
Republike Slovenije za pomorstvo

Na podlagi četrtega odstavka 57. člena in četrtega odstav‑
ka 181. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06
– uradno prečiščeno besedilo in 88/10) izdaja minister za
promet

PRAVILNIK
o uniformi uslužbencev Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta pravilnik predpisuje vrste in sestavo uniforme usluž‑
bencev Uprave Republike Slovenije za pomorstvo (v nadalj‑
njem besedilu: Uprava), oznake na uniformi ter način in pogoje
nošenja uniforme.
(2) Uniformo nosijo inšpektorji in pristaniški nadzorniki.
(3) Za druge uslužbence lahko predstojnik Uprave določi
nošenje uniforme pri delu s strankami in v primerih, ko zastopa‑
jo ali predstavljajo Upravo na srečanjih ali prireditvah doma ali v
tujini, kjer je udeležba v uniformi obvezna ali običajna.
2. člen
(vrste uniforme)
(1) Uniforma je zimska, poletna, slovesna in delovna.
(2) Zimska uniforma se nosi v sezoni, ki se začne 15. ok‑
tobra in konča 14. aprila naslednjega koledarskega leta, po‑
letna pa v sezoni, ki se začne 15. aprila in konča 14. oktobra
istega koledarskega leta.
(3) Glede na vremenske razmere lahko predstojnik Upra‑
ve določi, da se zimska oziroma poletna uniforma nosita tudi
zunaj predpisanega obdobja.
(4) Slovesna uniforma se nosi na slovesnih prireditvah,
posebnih srečanjih s predstavniki domačih in tujih organov ter
na raznih drugih uradnih srečanjih. Uniforma pripada predstoj‑
niku Uprave, vodji sektorja in vodji oddelka v sektorju.
(5) Delovna uniforma se nosi pri izvajanju operativnih
nalog in pripada inšpektorjem ter pristaniškim nadzornikom.
3. člen
(sestava uniforme)
(1) Zimsko uniformo sestavljajo: plašč, suknjič ali pulover
oziroma jopica, hlače oziroma krilo, srajca oziroma bluza, čevlji,
nogavice, rokavice, kravata oziroma ruta in pas.
(2) Poletno uniformo sestavljajo: vetrovka ali suknjič, hla‑
če ali krilo, srajca oziroma bluza, čevlji, nogavice in pas.
(3) Slovesno uniformo sestavljajo: suknjič, hlače ali krilo,
kapa s ščitnikom oziroma klobuček, rokavice in pas. Od zimske
uniforme se k slovesni uniformi nosi: plašč, čevlje in nogavice
ter ženske bluzo.
(4) Delovno uniformo inšpektorjev sestavljajo: bunda,
kapa, dvodelna poletna obleka, majica, čepica in dežni plašč.
(5) Delovno uniformo pristaniških nadzornikov sestavljajo:
kratke hlače, majica, čepica, dvodelna poletna obleka, dvodel‑
na zimska obleka, kapa in dežni plašč.
(6) V primeru, ko ima uslužbenec možnost izbire med
posameznimi deli uniforme, se ob vsakokratni dodelitvi odloči
za eno izmed možnosti.
4. člen
(zimska uniforma)
(1) Plašč je dolg, temno modre barve, zapenja se z gum‑
bi, na bokih ima na vsaki strani po en všit žep z manšeto, na
ramenih sta všiti po dve zanki za pritrditev epolet.
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(2) Suknjič je temno modre barve, ima ovratnik z zavih‑
kom, na bokih ima na vsaki strani po en všit žep z manšeto.
Moški se zapenja z dvojno vrsto gumbov, ženski pa z enojno
vrsto gumbov.
(3) Pulover je temno modre barve in se zapenja na
zadrgo. Komolci, ovratnik in žep so ojačani s temno modrim
blagom. Na sprednji levi strani je žep z manšeto, ki se zapenja
z gumbom.
(4) Jopica je temno modre barve, zapenja se z gumbi.
(5) Hlače so temno modre barve, zapenjajo se z zadrgo.
Moške imajo ob straneh in na zadnji desni strani všit žep.
(6) Krilo je temno modre barve, zapenja se zadaj.
(7) Srajca je bele barve, z dolgimi rokavi.
(8) Bluza je bele barve, z dolgimi rokavi, spredaj se za‑
penja tako, da je viden le prvi zgornji gumb.
(9) Čevlji so črne barve, usnjeni.
(10) Nogavice – moške so temno modre barve, ženske
so hlačne nogavice ali dokolenke.
(11) Rokavice so črne barve, usnjene, petprstne.
(12) Kravata je temno modre barve, svilena, samove‑
znica.
(13) Ruta je temno modre barve, svilena.
(14) Pas je črne barve, usnjen.
5. člen
(poletna uniforma)
(1) Vetrovka je temno modre barve, iz vetrno in vodote‑
snega blaga s funkcijo dihanja za vse vremenske razmere.
Zapenja se z zadrgo.
(2) Suknjič je temno modre barve, ima ovratnik z za‑
vihkom, zapenja se z gumbi, na bokih ima po en všit žep z
manšeto.
(3) Hlače so temno modre barve, zapenjajo se z zadrgo.
Moške imajo ob straneh in na zadnji desni strani všit žep.
(4) Krilo je temno modre barve, zapenja se zadaj.
(5) Srajca je bele barve, zapenja se z gumbi, rokav je
kratek z zavihkom. Na prsih ima na vsaki strani po en žep
z manšeto. Na ramenih sta všiti po dve zanki za pritrditev
epolet.
(6) Bluza je bele barve, spredaj se zapenja tako, da je
viden le prvi zgornji gumb, rokav je kratek.
(7) Čevlji so (zaprti,) črne barve in usnjeni.
(8) Nogavice – moške so temno modre barve, ženske so
hlačne nogavice ali dokolenke.
(9) Pas je črne barve, usnjen.
6. člen
(slovesna uniforma)
(1) Suknjič je temno modre barve, zapenja se z enojno
vrsto gumbov, na bokih ima na vsaki strani po en všit žep
z manšeto. Moški ima ruski ovratnik, ženski pa ovratnik z
zavihkom.
(2) Hlače so temno modre barve, zapenjajo se z zadrgo.
Moške imajo ob straneh všit žep.
(3) Krilo je temno modre barve, zapenja se zadaj.
(4) Kapa s ščitnikom je na spodnjem delu iz usnjenega
obroča, ki je prevlečen s temno modrim blagom, širok 40 do
50 mm in ovit s temno modrim svilenim trakom. Na spodnji
sprednji strani usnjenega obroča je pritrjen ščitnik z nagibom
40 stopinj, izdelan je iz črnega lakiranega usnja, nad njim je
podbradnik – temno modra oziroma zlata vrvica, pritrjena z
manjšimi gumbi. Zlata vrvica obdaja ščitnik na kapi predstoj‑
nika Uprave, pristaniškega kapitana in direktorja inšpekcije.
Zgornji del kape je iz belega blaga, pritrjenega na žični obroč
in je v premeru 60 mm do 80 mm širši od spodnjega dela.
(5) Klobuček je iz klobučevine. Gornji del je bele barve,
zaokrožen rob pa temno modre.
(6) Rokavice so bele barve, bombažne, petprstne.
(7) Pas je bele barve, usnjen.
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7. člen
(delovna uniforma inšpektorjev)
(1) Bunda je temno modre barve, iz vetrno in vodotesnega
blaga s funkcijo dihanja za vse vremenske razmere. Ima z za‑
drgo snemljivo podlogo iz nepremočljive in zračne membrane,
ki je odporna proti vetru ter kapuco zložljivo v ovratnik.
(2) Kapa je pletena, temno modre barve.
(3) Dvodelna poletna obleka je sestavljena iz suknjiča in
hlač. Suknjič je temno modre barve, sega do bokov, ob straneh
ima všito elastiko, zapenja se z zadrgo. Hlače so temno modre
barve, zapenjajo se z zadrgo.
(4) Majica je temno modre barve s kratkimi rokavi, z ovra‑
tnikom in se zapenja z gumbi.
(5) Čepica je temno modre barve s ščitnikom.
(6) Dežni plašč je dolg, temno modre barve, zapenja se z
gumbi, je iz nepremočljivega materiala.
8. člen
(delovna uniforma pristaniških nadzornikov)
(1) Dvodelna zimska obleka je sestavljena iz bunde in
podloženih hlač. Bunda je temno modre barve, iz vetrno in
vodotesnega blaga s funkcijo dihanja za vse vremenske raz‑
mere. Ima z zadrgo snemljivo podlogo iz nepremočljive in
zračne membrane, ki je odporna proti vetru ter kapuco zložljivo
v ovratnik. Hlače so temno modre barve, podložene, zapenjajo
se z zadrgo.
(2) Kapa je pletena, temno modre barve.
(3) Dvodelna poletna obleka je sestavljena iz suknjiča in
hlač. Suknjič je temno modre barve, sega do bokov, ob straneh
ima všito elastiko, zapenja se z zadrgo. Hlače so temno modre
barve, zapenjajo se z zadrgo.
(4) Majica je bele barve s kratkimi rokavi, z ovratnikom in
se zapenja z gumbi.
(5) Kratke hlače so temno modre barve. Ob straneh in na
zadnji strani imajo všite žepe.
(6) Čepica je temno modre barve s ščitnikom.
(7) Dežni plašč je dolg, temno modre barve, zapenja se z
gumbi, je iz nepremočljivega materiala.
9. člen
(oznake na uniformi)
(1) Uniforma mora imeti oznake, ki so sestavni del uni‑
forme. Oznake so v obliki emblemov, našitkov in epolet, kot so
opredeljene v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Emblem Uprave je okrogel, premera 80 mm, obrobljen
z nitkami zlate barve, podloga je iz temno modrega filca. V sre‑
dini je grb Republike Slovenije, nad grbom je napis ministrstva,
pod njim pa Uprava Republike Slovenije za pomorstvo; napisa
sta izvezena z nitkami zlate barve. Našit je na desnem rokavu
7 cm pod ramo, razen na srajci, bluzi, plašču in zimskem su‑
knjiču inšpektorjev in pristaniških nadzornikov.
(3) Emblem inšpekcije je oblike nepravilnega pravokotni‑
ka z izbočeno spodnjo stranico v polkrogu, dimenzije emblema
so 85 mm x 70 mm, na temno modri podlagi sta prekrižani
admiralitetni sidri nad katerima je napis INŠPEKCIJA. Sidri,
napis in obroba so izvezeni iz niti zlate barve. Našit je na levem
rokavu, 7 cm pod ramo delov uniforme, ki pripada inšpektorjem
razen srajce in bluze z dolgimi rokavi ter zimskega in slovesne‑
ga suknjiča.
(4) Emblem kapitanije je oblike nepravilnega pravokotnika
z izbočeno spodnjo stranico v polkrogu, dimenzije emblema so
85 mm x 70 mm, na temno modri podlagi sta prekrižani admi‑
ralitetni sidri nad katerima je napis KAPITANIJA. Sidri, napis in
obroba so izvezeni iz niti zlate barve. Našit je na levem rokavu,
7 cm pod ramo delov uniforme, ki pripada pristaniškim nadzor‑
nikom, razen srajce in bluze z dolgimi rokavi ter zimskega in
slovesnega suknjiča.
(5) Našitek s položajno oznako na rokavih sestavljajo
trakovi širine 12 mm, prišiti so drug nad drugim na sprednji
polovici rokava (od šiva do šiva rokava), in sicer v razmaku
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6 mm drug od drugega, spodnji rob našitkov je 60 mm od roba
rokava.
(6) Našitek s prekrižanima admiralitetnima sidroma je okro‑
gle oblike, premera 35 mm in obrobljen z nitjo zlate barve. V
sredini sta dve prekrižani admiralitetni sidri, izvezeni iz niti zlate
barve. Podlaga našitka je temno modra. Našit je 20 mm nad
položajnimi oznakami na rokavih delov uniforme, ki pripada in‑
špektorjem in pristaniškim nadzornikom ter na kapi in čepici.
(7) Našitek s položajno oznako na pravokotni podlagi je
dimenzije 50 mm x 60 mm, obrobljen z nitjo zlate barve, na
zgornjem delu sta prekrižani admiralitetni sidri, izvezeni iz niti
zlate barve, pod sidri so vodoravne črte (položajne oznake),
izvezene iz niti zlate barve. Razmak med črtami položajnih
oznak je 2 mm. Položajno oznako pristaniškega nadzornika se‑
stavljata dve črti širine 5 mm. Položajno oznako vodje izposta‑
ve, koordinatorja tehnike in logistike ter višjega pristaniškega
nadzornika sestavljajo tri črte širine 5 mm. Položajno oznako
inšpektorja in vodje oddelka sestavljajo štiri črte širine 5 mm.
Položajno oznako pristaniškega kapitana in direktorja inšpekci‑
je sestavljata dve črti, od katerih je spodnja široka 20 mm, zgor‑
nja pa 5 mm. Položajno oznako predstojnika Uprave sestavljajo
tri črte, od katerih je spodnja široka 20 mm, drugi dve pa 5 mm.
Razmak med črtami položajnih oznak je 2 mm. Podlaga našit‑
ka je temno modra. Našit je na levem naprsnem žepu delov
uniforme, ki pripada inšpektorjem in pristaniškim nadzornikom
in sicer: bunde, vetrovke, puloverja, jopice, suknjiča dvodelne
letne obleke in majice.
(8) Epoleta je trde izvedbe, pravokotne oblike, dimenzije
130 mm x 55 mm, kjer je ena od ožjih stranic v obliki polkroga.
Od polkrožne stranice si od desne proti levi sledijo okrogli em‑
blem z dvema prekrižanima sidroma (spodnji del prekrižanih
sider je obrnjen proti ravni, krajši stranici epolete), položajne
oznake širine 12 mm, nato položajne oznake širine 36 mm.
Epoleta je obrobljena z nitjo zlate barve širine 2 mm. Položajno
oznako na epoleti pristaniškega nadzornika sestavljata dve črti
širine 12 mm. Položajno oznako na epoleti vodje izpostave,
koordinatorja tehnike in logistike ter višjega pristaniškega nad‑
zornika sestavljajo tri črte širine 12 mm. Položajno oznako na
epoleti inšpektorja in vodje oddelka sestavljajo štiri črte širine
12 mm. Položajno oznako na epoleti pristaniškega kapitana in
direktorja inšpekcije sestavljata dve črti, od katerih je spodnja
široka 36 mm, zgornja pa 12 mm. Položajno oznako predstoj‑
nika Uprave sestavljajo tri črte, od katerih je spodnja široka
36 mm, drugi dve pa 12 mm. Razmak med črtami položajnih
oznak na epoleti je 5 mm, od ravne, krajše stranice je prva
položajna oznaka oddaljena 4 mm. Na spodnji strani epolete
je naramka za pritrditev epolete. Podlaga epolete je temno
modra. Pritrdi se jo na naramke delov uniforme, ki pripada
inšpektorjem in pristaniškim nadzornikom in sicer: na srajci in
bluzi s kratkimi rokavi ter na plašču.
(9) Našitek s prekrižanima admiralitetnima sidroma in
grbom je okrogle oblike, premera 37 mm. Dve prekrižani ad‑
miralitetni sidri sta izvezeni iz niti zlate barve, prekriva ju grb
Republike Slovenije. Podlaga našitka je temno modra. Našit je
na kapi in čepici.
(10) Trioglati emblem je oblike enakokrakega trikotnika.
Izvezen je na temno modri podlagi in ima na sredi znak dveh
prekrižanih admiralitetnih sider zlate barve, obdan z dvema
oljčnima vejicama zlate barve, nad dvojnim sidrom, v višini vr‑
hov oljčnih vejic pa je grb Republike Slovenije. Našit je na kapi
s ščitnikom oziroma klobučku. Dimenzija emblema na kapi s
ščitnikom je 70 mm (osnovna stranica) x 65 mm, na klobučku
pa 50 mm (osnovna stranica) x 46 mm.
(11) Lipovo listje je zlate barve, našito na rob ščitnika
kape ali klobučka predstojnika Uprave, pristaniškega kapitana
in direktorja inšpekcije.
(12) Venec iz lipovega listja zlate barve je našit okoli
ovratnika slovesnega suknjiča predstojnika Uprave in vodje
sektorja.
(13) Zlata obroba širine 3 mm je našita okoli ovratnika
slovesnega suknjiča vodje oddelka v sektorju.
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(14) Zlata črta širine 10 mm je našita na zunanjih straneh
hlačnic in krila slovesne uniforme.
(15) Gumbi na plašču, zimskem, poletnem in slovesnem
suknjiču so iz kovine zlate barve, z reliefnim robom, ki ima
obliko pletene vrvi, in z dvema prekrižanima admiralitetnima
sidroma v sredini. Veliki gumbi imajo premer 20 mm, majhni
gumbi pa 12 mm.
(16) Pas ima na kovinski sponki vgravirani dve prekrižani
admiralitetni sidri.
(17) Na slovesni uniformi se lahko nosi tudi druge našitke
in priznanja, ki pripadajo uslužbencem na podlagi drugih pred‑
pisov. Nosijo se na levi strani prsnega dela.
10. člen
(položajne oznake)
(1) Inšpektorji in pristaniški nadzorniki nosijo naslednje
položajne oznake:
– našitek z dvema črtama – pristaniški nadzornik,
– našitek s tremi črtami – vodja izpostave, koordinator
tehnike in logistike ter višji pristaniški nadzornik,
– našitek s štirimi črtami – inšpektor in vodja oddelka.
(2) Črte položajnih oznak na rokavih so široke 12 mm. Po‑
ložajno oznako pristaniškega kapitana in direktorja inšpekcije
sestavljata dve črti, od katerih je spodnja široka 36 mm, zgornja
pa 12 mm. Razmak med črtami položajnih oznak je 5 mm.
(3) Položajno oznako na rokavih predstojnika Uprave se‑
stavljajo tri črte, od katerih je spodnja široka 36 mm, drugi dve
pa 12 mm. Razmak med črtami položajnih oznak je 5 mm.
11. člen
(način uporabe uniforme)
(1) Uporabniki uniform so dolžni nositi uniformo med de‑
lom, oziroma kadar opravljajo dela in naloge, ki to zahtevajo.
(2) Zunaj delovnega časa smejo nositi uniformo samo na
poti na delo oziroma z dela.
(3) Uniformo dobi uslužbenec v brezplačno uporabo.
(4) Uniformo in njene sestavne dele se lahko nosi le v
skladu z njihovim namenom.
(5) Uslužbenci morajo biti vedno oblečeni tako, da so
oznake Uprave na uniformi vidne.
(6) Uniforma se mora prilegati višini in telesni zgradbi
uslužbenca, ki jo nosi.
(7) Uslužbenec mora nositi uniformo urejeno, zlikano,
čisto in nepoškodovano. Pogoj za nošenje uniforme je tudi
osebna urejenost (urejeni lasje, obrita oziroma urejena brada
in brki, brez tetoviranja ali pirsinga na vidnih mestih).
(8) Vodje sektorjev in oddelkov so zadolžene za nadzor
nošenja primernih delov uniforme, glede na vremenske in de‑
lovne pogoje, v organizacijski enoti.
12. člen
(rok uporabe uniforme)
(1) Rok uporabe posameznih delov uniforme je:
1. 1 leto:
– nogavice
– čevlji.
2. 2 leti:
– hlače
– krilo
– suknjič
– srajca
– bluza.
3. 3 leta:
– pulover
– jopica
– vetrovka
– majica
– kratke hlače
– čepica
– kapa
– kravata.
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4. 5 let:
– plašč
– bunda
– dvodelna poletna obleka
– dvodelna zimska obleka
– pas
– rokavice.
(2) Enkratno se ob zaposlitvi dodeli:
– dežni plašč
– slovesna uniforma
– ruta.
13. člen
(število kosov)
Glede na rok uporabe posameznih delov uniforme, ki so
določeni s tem pravilnikom, dobijo uslužbenci v uporabo nasle‑
dnje število posameznih kosov:
– vetrovka
1 kos
– suknjič
1 kos
– hlače
2 kosa
– krilo
2 kosa
– srajca z dolgimi rokavi
5 kosov
– srajca s kratkimi rokavi
5 kosov
– bluza z dolgimi rokavi
5 kosov
– bluza s kratkimi rokavi
5 kosov
– kravata
3 kosi
– ruta
3 kosi
– pulover
2 kosa
– jopica
2 kosa
– plašč
1 kos
– bunda
1 kos
– dvodelna zimska obleka
1 kpl
– dvodelna poletna obleka
1 kpl
– dežni plašč
1 kos
– kapa
1 kos
– čepica
1 kos
– rokavice
1 par
– pas
1 kos
– čevlji
2 para
– nogavice
6 parov
– kratke hlače
2 kosa
– majica
5 kosov
– slovesna uniforma
1 kpl.
14. člen
(posebnosti)
(1) Novozaposleni uslužbenci prejmejo na začetku dvojno
količino posameznih delov uniforme in sicer: suknjiče, hlače,
krila, srajce in bluze.
(2) Če so uslužbenci iz 2. člena tega pravilnika iz kakršnih
koli razlogov nepretrgoma odsotni z dela več kot 3 mesece, se
rok trajanja posameznih delov obleke podaljša za toliko časa,
kolikor so bili odsotni.
(3) Uslužbencem, ki so zaposleni za polovičen delovni
čas, se rok trajanja posameznih delov obleke podaljša za
dvojno dobo.
(4) Uslužbenec se lahko odpove posameznemu delu
uniforme, ki mu glede na rok uporabe pripada, če je ne po‑
trebuje.
(5) Kapa s ščitnikom ali klobuček, ki je sestavni del slove‑
sne uniforme pripada ob zaposlitvi inšpektorju in pristaniškemu
nadzorniku. Nosi se po predhodni odredbi predstojnika Uprave
na slovesnih prireditvah, posebnih srečanjih in prireditvah doma
ali v tujini, kjer je udeležba v uniformi obvezna ali običajna.
15. člen
(potek roka uporabe uniforme)
Po poteku rokov iz 12. člena tega pravilnika postane
uniforma last uslužbenca. Z uniforme se snamejo vse oznake
in izročijo Upravi.
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16. člen
(vrnitev uniforme)
(1) Uslužbenec, ki mu preneha delovno razmerje, mora
uniformo, ki ji še ni potekel rok uporabe, vrniti ali odkupiti s pla‑
čilom razlike v ceni, razen kravate, srajce, čevljev in nogavic.
Vrnjeni deli uniforme, ki jih ni možno uporabiti, se lahko podarijo
humanitarnim organizacijam.
(2) Če uslužbenec umre ali se upokoji pred potekom roka
uporabe uniforme, uniforme ni treba vrniti, službene oznake pa
se izročijo Upravi.
17. člen
(prepovedi)
Uniforme ni dovoljeno odtujiti, spremeniti ali nositi v na‑
sprotju s tem pravilnikom.
18. člen
(uničenje uniforme)
(1) Uslužbenec mora z lastnimi finančnimi sredstvi plačati
nadomestno uniformo oziroma tisti njen del, ki ji rok uporabe
še ni potekel, če uniformo po lastni krivdi uniči ali znatno po‑
škoduje.
(2) Če tega ni storil po lastni krivdi, ima pravico do nove
uniforme oziroma njenega dela. O tem presodi predstojnik
Uprave.
19. člen
(dodeljevanje uniforme)
(1) Dodeljevanje uniforme v uporabo, rok uporabe in vra‑
čanje spremlja notranja organizacijska enota Uprave.
(2) Pristojna notranja organizacijska enota preverja pravil‑
nost dobavljenih delov uniforme in njihovih oznak ter našitkov.
20. člen
(prehodna določba)
Posamezni deli nove in stare uniforme, ki so med seboj
kompatibilni, se nosijo do poteka roka njihove uporabe, dolo‑
čenega v Pravilniku o uniformi in službeni izkaznici pomorskih
inšpektorjev, inšpektorjev za plovbo po celinskih vodah in pri‑
staniških nadzornikov (Uradni list RS, št. 82/04 in 84/05).
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra‑
vilnik o uniformi in službeni izkaznici pomorskih inšpektorjev,
inšpektorjev za plovbo po celinskih vodah in pristaniških nad‑
zornikov (Uradni list RS, št. 82/04 in 84/05) v delu, ki se nanaša
na uniforme, ki pa se še uporablja do začetka uporabe tega
pravilnika, razen 11., 12. in 16. člena, ki se uporabljajo samo
za nove zaposlitve in v primeru uničenja uniforme.
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
15. aprila 2011.
Št. 007-231/2010/19
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-2411-0012
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
Priloga
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Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku
za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti
zdravil

Na podlagi 16. člena Zakona o zdravilih (Uradni list
RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o natančnejših pogojih in postopku
za ugotavljanje medsebojne
zamenljivosti zdravil
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje in postopek za
ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil za uporabo v
humani medicini ter način objave seznama medsebojno za‑
menljivih zdravil (v nadaljnjem besedilu: seznam).
2. člen
(opredelitev izrazov)
Poleg definicij in izrazov, ki so opredeljeni v 6. členu Za‑
kona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08; v nadaljnjem
besedilu: zakon) se v tem pravilniku uporabljajo tudi naslednji
izrazi:
– bioekivalentni sta zdravili, ki vsebujeta isto učinko‑
vino, če sta farmacevtsko ekvivalentni ali sta farmacevtsko
alternativni in sta njuni biološki uporabnosti (hitrost in obseg)
po aplikaciji enakega molarnega odmerka v sprejemljivih in
vnaprej določenih mejah, ki zagotavljajo primerljive lastnosti
teh dveh zdravil v pogojih in vivo, t.j. podobnost v smislu
njune varnosti in učinkovitosti. Bioekvivalenca je opredeljena
v veljavnem besedilu navodila Evropske agencije za zdra‑
vila »Guideline on the investigation of bioequivalence« na
spletni strani: http:// http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/includes/document/document_detail.jsp?webC
ontentId=WC500070039&murl=menus/document_library/docu‑
ment_library.jsp&mid=WC0b01ac058009a3dc;
– farmacevtsko ekvivalentni sta zdravili, če imata enako
kakovostno in količinsko sestavo učinkovin v isti farmacevtski
obliki in ustrezata istim ali primerljivim standardom. Farma‑
cevtska ekvivalenca ne pomeni vedno, da sta zdravili tudi
bioekvivalentni, ker lahko razlike v pomožnih snoveh oziroma
postopku izdelave vodijo do hitrejšega ali počasnejšega razta‑
pljanja oziroma absorpcije;
– farmacevtsko alternativna zdravila so zdravila, ki vse‑
bujejo različne soli, estre, etre, izomere, zmesi izomerov, kom‑
plekse ali derivate aktivnega dela učinkovine, ali se razlikujejo
v farmacevtski obliki ali jakosti.
II. NATANČNEJŠI POGOJI ZA UGOTAVLJANJE
MEDSEBOJNE ZAMENLJIVOSTI ZDRAVIL
3. člen
(pogoji za medsebojno zamenljivost zdravil)
Medsebojno zamenljiva zdravila so tista bioekivalentna,
farmacevtsko ekvivalentna in farmacevtsko alternativna zdra‑
vila za katera Javna agencija za zdravila in medicinske pripo‑
močke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) izda odločbo o medse‑
bojni zamenljivosti. JAZMP lahko izda odločbo o medsebojni
zamenljivosti zdravil kadar:
– je verjetnost nastanka klinično pomembnih razlik v
učinkovitosti in varnosti zdravil, ki imajo enako kakovostno in
količinsko sestavo učinkovin ter primerljivo farmacevtsko obli‑
ko, ustrezno majhna oziroma zanemarljiva;
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– so predložena dokazila o skupnih ali primerljivih la‑
stnostih teh zdravil v skladu s pogoji, ki jih določata zakon in
ta pravilnik;
– so pri obravnavi zdravil upoštevana sodobna spoznanja
oziroma izsledki sodobne biomedicinske znanosti in stroke;
– so upoštevane določbe dovoljenja za promet in
– imajo zdravila ugoden primerljiv farmakovigilančni profil
oziroma razmerje med koristjo in tveganjem.
4. člen
(zdravila, ki niso medsebojno zamenljiva)
Ne glede na določbo prejšnjega člena JAZMP odločbe o
medsebojni zamenljivosti zdravil ne sme izdati za:
– zdravila z ozkim terapevtskim oknom, za specifično
terapevtsko področje ali drugo posebno tveganje, ki bi nastalo
zaradi medsebojnega zamenjevanja zdravil;
– zdravila v farmacevtskih oblikah z različnimi načini pri‑
rejenega sproščanja, med katerimi so ugotovljene pomembne
razlike v lastnostih sproščanja učinkovine;
– zdravila, ki imajo različne pripomočke za odmerjanje ali
uporabo, zaradi katerih so ugotovljene pomembne razlike, ki bi
vplivale na izid zdravljenja, ali
– zdravila za parenteralno uporabo in zdravila, ki delujejo
ozko na mestu uporabe in se pomembno razlikujejo v pomo‑
žnih snoveh (na primer: zdravila za dermalno uporabo, zdravila
za oko).
III. POSTOPEK ZA UGOTAVLJANJE
MEDSEBOJNE ZAMENLJIVOSTI ZDRAVIL
5. člen
(začetek postopka za ugotavljanje medsebojne
zamenljivosti zdravil)
(1) Postopek za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti
zdravil lahko začne JAZMP:
– po uradni dolžnosti po pridobitvi ali spremembi do‑
voljenja za promet z zdravilom ali po pridobitvi dovoljenja za
promet po centraliziranem postopku, ki so pri JAZMP pridobila
podatke, potrebne za prihod na trg ali
– na predlog imetnika dovoljenja za promet z zdravilom,
imetnika dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom
oziroma imetnika pozitivnega mnenja Evropske agencije za
zdravila za paralelno distribucijo zdravila (v nadaljnjem bese‑
dilu: predlog) ali
– na pobudo ministrstva, pristojnega za zdravje, razširje‑
nega strokovnega kolegija, za zdravila iz svoje pristojnosti in
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Pobudniki iz tretje alinee prejšnjega odstavka niso
stranka v postopku.
6. člen
(predlog in pobuda)
(1) Predlog mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju po‑
gojev iz 3. člena tega pravilnika.
(2) Pobuda mora vsebovati obrazložitev z navedbo javno
dostopnih podatkov iz neodvisne strokovne literature o izpol‑
njevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
7. člen
(dokazila o izpolnjevanju pogojev)
(1) V postopku odločanja o medsebojni zamenljivosti
zdravil JAZMP upošteva:
– podatke iz dokumentacije o zdravilih,
– podatke iz uradnih evidenc o zdravilih,
– podatke iz evidenc in objav Evropske agencije za zdra‑
vila ali pristojnih organov za zdravila držav članic Evropske
unije,
– podatke o zdravilu, ki jih predloži imetnik dovoljenja za
promet z zdravilom,
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– obrazložitev pobude in javno dostopne podatke iz neod‑
visne strokovne literature, če se postopek začne na pobudo,
– sodobna spoznanja oziroma izsledke biomedicinske
znanosti in stroke in
– mnenje stalne komisije za zdravila.
(2) Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom, imetniki
dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom oziroma
imetniki mnenja Evropske agencije za zdravila o paralelni di‑
stribuciji zdravila morajo posredovati JAZMP, na njeno pisno
zahtevo, dodatne podatke, dokazila ali obrazložitve, potrebne
za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil.
8. člen
(mnenje stalne komisije za zdravila)
Mnenje stalne komisije za zdravila mora biti obrazloženo
z utemeljitvijo izpolnjevanja pogojev za medsebojno zamenlji‑
vost zdravil iz prve, tretje in pete alinee 3. člena tega pravilnika
oziroma prve in druge alinee 4. člena tega pravilnika.
9. člen
(roki za izdajo odločbe in vložitev pritožbe)
(1) JAZMP izda odločbo o medsebojni zamenljivosti zdra‑
vil v 60 dneh od začetka postopka.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena
pritožba v 15 dneh od vročitve odločbe. O pritožbi odloči mini‑
strstvo, pristojno za zdravje.
10. člen
(sprememba odločitve o medsebojni zamenljivosti zdravil)
Kadar JAZMP ugotovi, da medsebojno zdravilo ne iz‑
polnjuje več pogojev iz 3. člena tega pravilnika oziroma kadar
nastopi eden od pogojev iz 4. člena tega pravilnika, izda novo
odločbo s katero ugotovi, da zdravilo ne izpolnjuje več pogojev
za medsebojno zamenljivost.
IV. OBJAVA MEDSEBOJNO ZAMENLJIVIH ZDRAVIL
V SEZNAMU
11. člen
(objava medsebojno zamenljivih zdravil v seznamu)
(1) JAZMP objavlja medsebojno zamenljiva zdravila v se‑
znamu medsebojno zamenljivih zdravil (v nadaljnjem besedilu:
seznam) na svoji spletni strani. Medsebojno zamenljiva zdravila
v seznamu se objavljajo v skupinah, urejenih na peti ravni ATC
klasifikacije in vsebujejo naslednje podatke:
– ATC oznako zdravila;
– splošno ime zdravila;
– identifikacijsko oznako zdravila;
– ime zdravila;
– jakost, farmacevtsko obliko in pakiranje zdravila;
– ime imetnika dovoljenja za promet oziroma dovoljenja za
promet s paralelno uvoženim zdravilom oziroma imetnika mnenja
Evropske agencije za zdravila o paralelni distribuciji zdravila.
(2) JAZMP v petih dneh od dokončnosti odločbe o med‑
sebojni zamenljivosti posameznih zdravil oziroma o prenehanju
medsebojne zamenljivosti zdravil objavi v seznamu oziroma
zdravilo umakne iz seznama.
(3) JAZMP umakne iz seznama zdravilo, ki mu je poteklo
dovoljenje za promet najpozneje 18 mesecev po izteku ali
spremembi dovoljenja za promet z zdravilom, razen kadar
je zaradi varovanja javnega zdravja potreben takojšen umik
zdravila iz seznama.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
(uporaba podzakonskega predpisa)
(1) Ne glede na določbe tega pravilnika se šteje, da so
zdravila iz Sklepa o določitvi seznama medsebojno zamenlji‑
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vih zdravil (Uradni list RS, št. 86/10) medsebojno zamenljiva
tudi po tem pravilniku, dokler JAZMP ne odloči drugače.
(2) JAZMP odloči o zamenljivosti zdravil, ki do uvelja‑
vitve tega pravilnika niso vključena v seznam iz prejšnjega
odstavka in po določbah tega pravilnika izpolnjujejo pogoje
medsebojne zamenljivosti v treh mesecih od uveljavitve tega
pravilnika.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra‑
vilnik o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje
medsebojne zamenljivosti zdravil (Uradni list RS, št. 86/08 in
63/09).
14. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-42/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-2711-0037
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

5294.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju
seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu
obveščanja

Na podlagi 4. in 5. točke prvega odstavka 114. člena Za‑
kona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09
in 52/10) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vodenju seznama
upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja
1. člen
V Pravilniku o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini
ter načinu obveščanja (Uradni list RS, št. 82/08) se drugi od‑
stavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravitelji se v seznamu upraviteljev vodijo po vr‑
stnem redu zaporedne številke pridobitve dovoljenja za opra‑
vljanje funkcije upravitelja.«
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se črta besedilo »in s tre‑
tjim«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »vsa okrajna sodišča
z območja izbranega okrožnega sodišča ter«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »po petem odstav‑
ku« nadomesti z besedilom »po četrtem odstavku«.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»7. člen
(obveščanje)

(1) Ministrstvo obvešča sodišča o vseh spremembah po
petem odstavku 113. člena zakona tako, da informacijski sis‑
tem, ki ga uporablja za podporo vodenja evidence upravite‑
ljev (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e‑Ev‑upr),
omogoča informacijskemu sistemu, ki ga upravlja Center za
informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v na‑
daljnjem besedilu: Center za informatiko) in ki vključuje mo‑
dul za informacijsko podporo vodenja vpisnikov v postopkih
zaradi insolventnosti (v nadaljnjem besedilu: informacijski
sistem e‑INS), klic spletnih storitev, ki posreduje podatke o
teh spremembah.
(2) Informacijski sistem e‑INS v modulu za informa‑
cijsko podporo vodenja vpisnikov v postopkih zaradi insol‑
ventnosti:
1. dnevno osvežuje podatke s seznama izbranih upra‑
viteljev za vsako okrožno sodišče in zagotavlja samodej‑
no izbiro upravitelja po vrstnem redu iz tretjega odstavka
116. člena zakona,
2. če je upravitelj izbrisan iz evidence upraviteljev zara‑
di odvzema ali prenehanja dovoljenja za opravljanje funkcije
upravitelja po 109. členu zakona ali če je začasno ustavljeno
njegovo imenovanje po 112. členu zakona, samodejno izdela
in objavi obvestilo uporabnikom informacijskega sistema
e‑INS o tej okoliščini.
(3) Sodišča obveščajo ministrstvo o imenovanjih in raz‑
rešitvah upraviteljev po šestem odstavku 113. člena zakona
tako, da informacijski sistem e‑INS omogoča informacij‑
skemu sistemu e‑Ev‑upr, klic spletnih storitev, ki posreduje
podatke o imenovanjih in razrešitvah upraviteljev.
(4) Informacijski sistem e‑INS omogoča informacijske‑
mu sistemu e‑Ev‑upr klic spletnih storitev, ki posredujejo
podatke o varnih elektronskih predalih upraviteljev, vpisa‑
nih v varnostni shemi po 13. členu Pravilnika o elektron‑
skem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list
RS, št. 64/10).
(5) Šteje se, da je upravitelj obvestil ministrstvo o naslo‑
vu varnega elektronskega predala ali o njegovi spremembi,
če je ta podatek vpisan v varnostni shemi po 13. členu Pra‑
vilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih
(Uradni list RS, št. 64/10).«
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 007-399/2010
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
EVA 2010-2011-0078
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

POPRAVKI
5295.

Popravek Poročila o izidu glasovanja in o izidu
volitev enega člana Občinskega sveta Občine
Grosuplje – predstavnika romske skupnosti
v Občini Grosuplje

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura‑
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN)
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

Uradni list Republike Slovenije
POPRAVEK
Poročila o izidu glasovanja in o izidu volitev
enega člana Občinskega sveta Občine Grosuplje
– predstavnika romske skupnosti
v Občini Grosuplje
V Poročilu o izidu glasovanja in o izidu volitev enega člana
Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske
skupnosti v Občini Grosuplje se podpisniki besedila popravijo
tako, da se pravilno glasijo:
»Državna volilna komisija
Ljubljana, Slovenska 54
Predsednik:
Anton Gašper Frantar l.r.
Člani:
Dušan Strnad l.r.
Marjan Jarkovič l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
dr. Franc Grad l.r.
mag. Gorazd Kobler l.r.«
Št. 04/2010
Ljubljana, dne 14. decembra 2010
Uredništvo

5296.

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za podeželje Občine Škofja Loka

POPRAVEK
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za podeželje Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 70/05, popr. 103/05, 121/05,
17/06, 109/07)
18. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
podeželje občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05, popr.
103/05, 121/05, 17/06, 109/07) se pravilno glasi:
»(1) Odmiki od parcelne meje naj na ulični strani sledijo
obstoječi gradbeni liniji (če je enovita oziroma razpoznavna).
(2) Odmiki od parcelne meje so ob ulici lahko večji od
predpisanih v primeru rekonstrukcije ceste in nadomestne
gradnje objekta, ko je treba zagotoviti razširitev uličnega
profila za izboljšavo varnosti.
(3) Odmik od parcelne meje je lahko manjši od predpisa‑
nega za posamezno ureditveno enoto, če je pridobljeno pisno
soglasje lastnika parcele, od katere bo odmik manjši.«
Št. 30000-8/2004
Škofja Loka, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.
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Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Škofja Loka

POPRAVEK
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za mesto Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 70/05, popr. 103/05, 109/07)
18. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za me‑
sto Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05, popr. 103/05, 109/07)
se pravilno glasi:
»(1) Odmiki od parcelne meje naj na ulični strani sledijo
obstoječi gradbeni liniji (če je enovita oziroma razpoznavna).
(2) Odmiki od parcelne meje so ob ulici lahko večji od
predpisanih v primeru rekonstrukcije ceste in nadomestne gra‑
dnje objekta, ko je treba zagotoviti razširitev uličnega profila za
izboljšavo varnosti.
(3) Odmik od parcelne meje je lahko manjši od predpisa‑
nega za posamezno ureditveno enoto, če je pridobljeno pisno
soglasje lastnika parcele, od katere bo odmik manjši.«
Št. 30000-8/2004
Škofja Loka, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

5298.

Popravek Pravilnika o plačah, sejninah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih organov Občine Majšperk

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura‑
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 UPB
in 102/07) dajem

POPRAVEK
Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih organov
Občine Majšperk
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih ob‑
činskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sve‑
ta in članov drugih organov Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 101/10) se na koncu prvega odstavka 8. člena doda
besedilo: »in se izplačujejo v obliki sejnine«.
Št. 032-3/2010-2
Majšperk, dne 15. decembra 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Stran

15909

Stran
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VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5222.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

15707

5223.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

15707

5224.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

15707

5225.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

15708

5226.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

15708

5227.

Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
15708

VLADA
5228.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za priklju‑
ček Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–
Vrhnika
15708

5229.

Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvi‑
neji in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 1284/2009
z dne 22. decembra 2009 o uvedbi nekaterih po‑
sebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko
Gvinejo
15719

5285.

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
15880

5286.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja
15890

5287.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za od‑
vzem naplavin iz reke Save in Završnice iz zadr‑
ževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste,
HE Završnica in HE Mavčiče
15890

5288.

Uredba o dopolnitvah Uredbe o koncesiji za od‑
vzem naplavin iz reke Save na območju Občine
Litija na odvzemnih mestih, za katere je bilo prido‑
bljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
15891

5289.

Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za od‑
vzem naplavin iz lovilnih jam na reki Soči, Tolminki
in Bači
15891

5290.

Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za
gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke
Soče
15892

5291.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijske
dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovar‑
stvenega režima
15893

5292.

Pravilnik o uniformi uslužbencev Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo
15896

5293.

Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za
ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil
15906

5233.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izposta‑
vljenosti kemičnim snovem pri delu
15739

5294.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o vodenju se‑
znama upraviteljev in o vsebini ter načinu obvešča‑
nja
15907

5234.

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila
o pripravi zaključnega računa državnega in ob‑
činskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih
in posrednih uporabnikov proračuna
15784

5235.

Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova
Fundacija Metulj«
15788

5236.

Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova
nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon«
15788

5237.

Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Humani‑
tarna ustanova H.O.P.E«
15789

5238.

Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija
Alkemist, ustanova«
15789

5239.

Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova
Fundacija Alojzija Šuštarja«
15789

5240.

Soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija
Gradimo prihodnost, ustanova«
15790

5241.

Soglasje k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi
ustanove »Ustanova Rdeča žoga«
15790

BANKA SLOVENIJE
5242.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5243.

Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošni‑
škega kreditiranja
15721

5231.

Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v
humani medicini
15723

5232.

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih
usmeritvah
15735

Register biocidnih proizvodov

15791

OBČINE
AJDOVŠČINA
5244.

Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina
v obdobju januar–marec 2011
15840

5245.

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za
leto 2011
15841

MINISTRSTVA
5230.

Sklep o poročanju podatkov za namene statistike
finančnih računov
15791

BELTINCI

BISTRICA OB SOTLI
5246.

Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob
Sotli v obdobju januar–marec 2011
15841
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BLED
5247.

5267.

Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v
obdobju januar–marec 2011
15864

SVETA ANA
Sklep o sprejetju poslovnega načrta izvajanja ob‑
vezne občinske javne službe oskrbe s pitno vodo
za leto 2010
15866

5269.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana ob‑
činskega sveta na naslednjega kandidata
15866

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komu‑
nalnih taks v Občini Ig za leto 2011
15847

5270.

Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrli‑
ških vežic v Občini Ig za leto 2011
15847

Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri
Jelšah v obdobju januar–marec 2011
15866

5271.

KOMEN

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
15868

5272.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

15868

5273.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

15868

5274.

Spremembe Statuta Občine Štore

5275.

Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine
Štore
15869

5276.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
računu Občine Štore za leto 2010
15870

5277.

Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno
cestno infrastrukturo v Občini Štore
15871

5278.

Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero na‑
domestila za uporabo stavbnih zemljišč
15872

Odlok o organizaciji in delovnem področju občin‑
ske uprave Občine Brežice
15842

5249.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za
leto 2010
15846

5250.
5251.

DOBRNA

ŠENTJUR

IG

Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v
obdobju januar–marec 2011
15847

ŠMARJE PRI JELŠAH

ŠTORE

KRŠKO
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2010
15849

KUZMA
5254.

15911

5268.

5248.

5253.

Stran

STRAŽA

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto
2011
15842

BREŽICE

5252.
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Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2011
15850

5255.

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgo‑
je in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šoli Kuzma
za leto 2011
15850

5256.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi
mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto
2011
15850

5257.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Kuzma za leto 2011
15851

LENART

15869

TIŠINA
5279.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za
obdobje januar–marec 2011
15873

5280.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin v
obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011
15874

TOLMIN

5258.

Cenik daljinskega ogrevanja

5259.

Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za
obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
15852

5281.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob‑
činskih cestah
15875

METLIKA

5282.

5260.

Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za
leto 2011
15852

Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v
obdobju januar–marec 2011
15875

5283.

Sklep o soglasju k Statutu Krajevne skupnosti Ra‑
čje Selo
15877

5261.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Mežica za leto 2010
15852

5262.

Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v
obdobju januar–marec 2011
15854

15851

TREBNJE

LENDAVA

MEŽICA

ZAGORJE OB SAVI
5284.

Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob
Savi v obdobju januar–marec 2011
15877

POPRAVKI

MIREN - KOSTANJEVICA
5263.

Statut Krajevne skupnosti Orehovlje

15855

5295.

5264.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Novo mesto v obdobju januar–marec 2011
15859

Popravek Poročila o izidu glasovanja in o izidu
volitev enega člana Občinskega sveta Občine Gro‑
suplje – predstavnika romske skupnosti v Občini
Grosuplje
15908

5296.

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za podeželje Občine Škofja Loka
15908

5297.

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za mesto Škofja Loka
15909

5298.

Popravek Pravilnika o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih organov
Občine Majšperk
15909

NOVO MESTO

POLJČANE
5265.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o financiranju športa v Občini Poljčane
15862

SEMIČ
5266.

Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v
obdobju januar–marec 2011
15863

Stran

15912 /

Št.
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 102/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

3101
3117
3118
3119
3129
3130
3131
3132
3132
3132
3134
3135
3136
3136
3136
3142
3142
3143
3144
3144
3144
3145

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 31. 3.
2010 je 27,55 EUR (brez DDV), za obdobje 1. 4. do 31. 12. 2010 je 262,50 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega
lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo
in uprava Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 60,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 425 02 94, telefaks (01) 425 14 18, uredništvo
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