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DRŽAVNI ZBOR
54.

Sklep o imenovanju ministrice

Na podlagi 112. člena Ustave Republike Slovenije
ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni
zbor na seji dne 11. januarja 2011 sprejel

SKLEP
o imenovanju ministrice
Imenuje se:
Duša TROBEC BUČAN, za ministrico brez resorja, odgovorno za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Št. 020-12/11-1/6
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EPA 1506-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

55.

56.

Sklep o imenovanju viceguvernerke in članice
Sveta Banke Slovenije

Na podlagi 36. člena in petega odstavka 37. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je
Državni zbor na seji dne 11. januarja 2011 sprejel

Št. 450-03/10-46/6
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EPA 1512-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Leto XXI

Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta
na zakonodajnem referendumu o Zakonu
o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil
12. decembra 2010

Na podlagi 53.b člena Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni
zbor na seji dne 11. januarja 2011 sprejel

SKLEP
o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta
na zakonodajnem referendumu
o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija,
ki je bil 12. decembra 2010
Državni zbor razglaša, da je bila na zakonodajnem referendumu o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 12. decembra 2010 izveden na podlagi Odloka Državnega zbora o
razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o Radioteleviziji
Slovenija (Uradni list RS, št. 87/10), sprejeta odločitev volivcev,
kot je ugotovljena v Poročilu Državne volilne komisije o izidu
glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu
o Radioteleviziji Slovenija, ki je bil 12. decembra 2010, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 110/10 z
dne 31. decembra 2010, in sicer da je večina volivcev, ki so
veljavno glasovali, proti uveljavitvi Zakona o Radioteleviziji
Slovenija (ZRTVS-2), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne
20. oktobra 2010.
Št. 005-02/10-17/18
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EPA 1369-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

SKLEP
o imenovanju viceguvernerke in članice
Sveta Banke Slovenije
Za viceguvernerko in članico Sveta Banke Slovenije se
imenuje dr. Mejra FESTIĆ za dobo šestih let.

ISSN 1318-0576

PREDSEDNIK REPUBLIKE
57.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Stran

286 /

Št.

3 / 14. 1. 2011

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za utrjevanje mednarodnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Italijansko republiko ter ustvarjanje novih priložnosti za krepitev prijateljstva in povezovanja obeh držav za
skupno evropsko prihodnost podeljujem

Uradni list Republike Slovenije
ZLATI RED ZA ZASLUGE
na diplomatsko mednarodnem področju
Njegovi ekscelenci Alessandru PIETROMARCHIJU,
veleposlaniku Italijanske republike v Republiki Sloveniji.
Št. 094-06-3/2011-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

RED ZA IZREDNE ZASLUGE
Njegovi ekscelenci predsedniku Italijanske republike
Giorgiu NAPOLITANU.
Št. 094-06-1/2011-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

58.

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
Za njegov prispevek k poglabljanju sodelovanja na dvostranski, regionalni in multilateralni ravni ter za podporo razvoju
slovenske manjšine v Italiji kot elementa zbliževanja med državama podeljujem

60.

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
Za njegov prispevek k poglobljenemu vsebinskemu dialogu
med sosednjima državama in oblikovanju skupnih političnih pobud v krepitvi italijansko-slovenskega sodelovanja podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE
na diplomatsko mednarodnem področju
Gospodu Donatu Marri,
državnemu svetovalcu in generalnemu sekretarju
Predsedstva Italijanske republike.
Št. 094-06-4/2011-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZLATI RED ZA ZASLUGE
na diplomatsko mednarodnem področju
Njegovi ekscelenci Francu FRATTINIJU
ministru za zunanje zadeve Italijanske republike.
Št. 094-06-2/2011-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

59.

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
Za njegovo dejavno vlogo pri poglabljanju sodelovanja
med državama in njunega rednega političnega dialoga ter za
krepitev medsebojnega zaupanja in sodelovanja na regionalni
ravni podeljujem

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

61.

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
Za njegov prispevek pri oblikovanju pobud in ciljev za
krepitev političnega dialoga, zaupanja in sodelovanja med Slovenijo in Italijo podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE
na diplomatsko mednarodnem področju
prof. Carlu GUELFIJU,
svetovalcu, direktorju Sekretariata predsednika
Italijanske republike.
Št. 094-06-5/2011-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
62.

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
Za njegov prispevek h krepitvi vseh oblik sodelovanja
med Slovenijo, zlasti na varnostnem področju in v večstranskih
odnosih podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE
na diplomatsko mednarodnem področju

Št.

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
Za njegov prispevek k širitvi sodelovanja med Slovenijo
in Italijansko republiko na vojaškem in obrambnem področju
in s tem h krepitvi skupnega prizadevanja za mir in varnost
podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE
na vojaškem oziroma varnostnem področju
generalu Rolandu MOSCI MOSCHINIJU,
svetovalcu predsednika Italijanske republike
za vojaške zadeve ter Vrhovnega obrambnega sveta.

Za njegov prispevek h krepitvi sodelovanja med Slovenijo
in Italijansko republiko na ravni držav, civilne družbe in obeh
narodnih manjšin podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE
na diplomatsko mednarodnem področju
veleposlaniku Roccu Antoniu CANGELOSIJU.
Št. 094-06-8/2011-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

65.

64.

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

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
Za njegov prispevek k vsestranskemu sodelovanju in k
ustvarjanju odličnega vzdušja v odnosih med Slovenijo in Italijo
podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE
na diplomatsko mednarodnem področju
pooblaščenemu ministru Stefanu RONCI,
vodja Državnega diplomatskega protokola.
Št. 094-06-9/2010-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 094-06-7/2011-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Št. 094-06-6/2011-1
Ljubljana, dne 7. januarja 2011

63.

Stran

Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

veleposlaniku Stefanu STEFANINIJU,
svetovalcu, direktorju Urada za diplomatske zadeve
Predsedstva Italijanske republike.

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3 / 14. 1. 2011 /

66.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Ciper

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03
in 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona
o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09)
izdajam
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Uradni list Republike Slovenije

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Ciper
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah postavim
Roberta Baseja.
Št. 501-03-2/11-2
Ljubljana, dne 12. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

67.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v
Demokratični socialistični republiki Šrilanki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki s sedežem v New Delhiju postavim Janeza Premožeta.
Št. 501-03-1/11-2
Ljubljana, dne 7. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

VLADA
68.

Odločba o imenovanju Mojce Mihelčič
za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/0808 in 38/10 – ZUKN) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
številka 110‑94/2010 z dne 23. 12. 2010, na 115. redni seji dne
6. 1. 2011 izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Mojca MIHELČIČ, rojena 20. 6. 1967, se imenuje za
državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu
v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani Mojca MIHELČIČ nastopi delo 15. 1.
2011.
Št. 70201-17/2010
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-2011-0073
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

3 / 14. 1. 2011 /

Stran

289

MINISTRSTVA
70.

Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne
in psihofizične usposobljenosti policistov

Na podlagi četrtega odstavka 71. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo in
22/10) ministrica za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
o opravljanju preizkusa strokovne
in psihofizične usposobljenosti policistov
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Pravilnik določa vsebino, kriterije in potek opravljanja
preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov
za opravljanje nalog policije (v nadaljnjem besedilu: preizkus)
ter druga vprašanja, povezana s preizkusom.
II. VSEBINA IN KRITERIJI PREIZKUSA
2. člen
(vsebina preizkusa)
Preizkus obsega preverjanje strokovne in psihofizične
usposobljenosti, določene v programih usposabljanja, ki jih
za področje policijskih pooblastil s praktičnim postopkom in
samoobrambo ter vaj v streljanju za policiste sprejme generalni
direktor policije (v nadaljevanju: program usposabljanja).
3. člen
(kriteriji preizkusa)

69.

Odločba o imenovanju Ane Martine Hočevar
za državno pravobranilko na Državnem
pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka
110‑94/2010 z dne 23. 12. 2010, na 115. redni seji dne 6. 1.
2011 izdala naslednjo

ODLOČBO
1. Ana Martina HOČEVAR, rojena 26. 7. 1971, se imenuje
za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu
na sedežu v Ljubljani Ana Martina HOČEVAR nastopi delo
15. 1. 2011.
Št. 70201-18/2010
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-2011-0074
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

Pri ocenjevanju strokovne in psihofizične usposobljenosti
policistov komisija uporablja kriterije, določene v programih
usposabljanj in na njihovi podlagi izdanih izvedbenih načrtih,
razen kriterija prisotnosti na usposabljanju.
III. PREIZKUS
4. člen
(obveščanje)
(1) Generalni direktor policije, vodje notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in direktorji policijskih
uprav najpozneje do konca februarja notranji organizacijski
enoti Generalne policijske uprave, pristojni za preverjanje strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov (v nadaljnjem
besedilu: pristojna služba), posredujejo seznam policistov, ki v
preteklem letu niso uspešno opravili usposabljanj.
(2) Seznam mora vsebovati podatke o policistih in vsebinah programa, ki jih niso uspešno opravili.
(3) Pristojna služba do konca marca v tekočem letu objavi
roke izvajanja preizkusa.
(4) Pristojna služba objavi roke iz prejšnjega ostavka na
način (EPP, intranet …), ki je v policiji običajen za obveščanje
in seznanjanje policistov in policijskih enot z novostmi.
5. člen
(prijava in odjava)
(1) Policisti se prijavijo na preizkus najkasneje deset dni
pred razpisanim rokom za njegovo izvedbo.
(2) Prijavljeni policisti se lahko odjavijo od preizkusa najpozneje sedem dni pred razpisanim rokom za njegovo izvedbo.
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(3) Policist mora s prijavo in odjavo seznaniti svojega
neposredno nadrejenega.
(4) Način prijave in odjave se določi z razpisom iz tretjega
odstavka prejšnjega člena.
6. člen
(obveznost opravljanja)
(1) Policist opravlja preizkus pred komisijo v rokih, ki so
razpisani za tekoče leto.
(2) Udeležba na preizkusu sodi v redno delovno obveznost policista.
(3) Če se policist preizkusa v tekočem letu ne udeleži, mora
v roku osem dni od zadnjega razpisanega roka za preizkus dostaviti pristojni službi dokazilo o razlogu za neudeležbo.
7. člen
(opravljanje preizkusa)
(1) Policist opravlja preizkus pisno in/ali praktično, skladno s programom usposabljanja.
(2) Policist opravlja preizkus iz tistih vsebin programa
usposabljanja, ki jih ni opravil uspešno.
(3) Če je bil policist ocenjen kot neuspešen zaradi neizpolnjevanja zahtevanega kriterija prisotnosti na usposabljanju,
mora opravljati preizkus iz vseh vsebin programa.
8. člen
(pisni preizkus)
(1) Pisni del preizkusa opravlja policist pod nadzorom
člana komisije.
(2) Pred začetkom preizkusa član komisije seznani policista s potekom in načinom opravljanja preizkusa ter z zahtevanim redom.
(3) Policista, ki pri opravljanju preizkusa ne ravna skladno
z danimi navodili, član komisije opomni.
(4) Če policist opomina ne upošteva, član komisije prekine preizkus in zahteva, da se policist odstrani. Razlogi za
prekinitev in odstranitev se zapišejo v zapisnik. Šteje se, da
odstranjeni policist preizkusa ni opravil.
9. člen
(praktični preizkus)
(1) Predsednik komisije pred začetkom praktičnega preizkusa seznani policista s potekom in načinom opravljanja
preizkusa ter z zahtevanim redom.
(2) Policista, ki pri opravljanju preizkusa ne ravna skladno
z danimi navodili, predsednik komisije opomni.
(3) Če policist opomina ne upošteva, predsednik komisije
prekine preizkus in zahteva, da se policist odstrani. Razlogi za
prekinitev in odstranitev se zapišejo v zapisnik. Šteje se, da
odstranjeni policist preizkusa ni opravil.
10. člen
(ocena preizkusa)
Policist opravi preizkus uspešno, če je ocenjen z oceno
»uspešno« iz vseh vsebin drugega odstavka 7. člena tega
pravilnika.
11. člen
(ponovno opravljanje preizkusa)
(1) Policist v drugem oziroma tretjem poskusu opravlja
preizkus le iz tistih vsebin, pri katerih je bil neuspešen v predhodnih poskusih.
(2) Komisija o uspehu policista na preizkusu obvesti pristojno službo.
12. člen
(izostanek ali odstop od preizkusa)
(1) Če se policist zaradi opravičenega razloga odjavi od
opravljanja preizkusa v predpisanem roku ali ne pristopi k opravljanju ali ponovnemu opravljanju preizkusa na katerega se je
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prijavil ali če je zaradi zdravstvenih razlogov odstopil, ko se je
preizkus že začel, se šteje, da preizkusa ni opravljal.
(2) Če preizkusa policista iz razlogov iz prvega odstavka
tega člena ni mogoče izvesti v tekočem letu izvajanja preizkusov komisija policista ne oceni. O razlogih obvesti pristojno
službo, ta pa generalnega direktorja policije.
(3) Če se policist brez opravičljivih razlogov ne odjavi od
opravljanja preizkusa v predpisanem roku ali se preizkusa ob
razpisanih rokih ne udeleži ali od preizkusa odstopi se šteje,
da preizkusa ni opravil.
13. člen
(zapisnik)
(1) O poteku opravljanja preizkusa policista se piše zapisnik.
(2) Zapisnik vsebuje podatke o policistu, prijavi, ocenah
preizkusa ter druge pomembne podatke, iz katerih je razviden
potek preizkusa. Sestavni del zapisnika je tudi obvestilo komisije o oceni preizkusa, ki se vroči policistu.
(3) Komisija posreduje zapisnike preizkusa policistov pristojni službi, najkasneje v sedmih dneh po datumu opravljanja
preizkusa.
(4) Policist ima pravico vpogleda v dokumentacijo o preizkusu.
14. člen
(obveščanje)
(1) Obvestilo o dokončni oceni opravljenega preizkusa
pristojna služba posreduje osebam iz prvega odstavka 4. člena
tega pravilnika.
(2) Izvod obvestila iz prejšnjega odstavka posreduje pristojna služba tudi Uradu za upravljanje s človeškimi viri, ki ga
hrani v kadrovski evidenci policista.
(3) Če policist preizkusa v tekočem letu ne opravi uspešno, pristojna služba o tem zaradi izvedbe nadaljnjih ukrepov
obvesti generalnega direktorja policije.
15. člen
(ugovor)
(1) Policist, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko vloži
ugovor v osmih dneh po vročitvi obvestila komisije o oceni
preizkusa.
(2) Policist vloži ugovor pri generalnem direktorju policije.
(3) Generalni direktor policije ali oseba, ki jo pooblasti,
odloči o ugovoru v 15 delovnih dneh po prejemu ugovora.
16. člen
(dokumentacija)
Dokumentacijo o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov vodi in hrani pristojna služba skladno s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje.
IV. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju preizkusa za ugotavljanje strokovne usposobljenosti in psihofizičnih zmožnosti policista (Uradni list
RS, št. 111/05).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-392/2010/9
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-1711-0017
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
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71.

Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje
kmetijskih pridelkov in živil

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih
pridelkov in živil
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa način podelitve zaščitnega znaka,
grafično podobo zaščitnih znakov »višja kakovost«, »ekološki«, »integrirani«, »zajamčena tradicionalna posebnost«, »geografska označba«, »označba porekla« in »naravna mineralna
voda«, način označevanja kmetijskih pridelkov in živil z zaščitnimi znaki, uporabo zaščitnih znakov ter nadzor nad uporabo
zaščitnih znakov.
2. člen
(višja kakovost)
Zaščitni znak »višja kakovost« se podeli vlagatelju, ki
predhodno pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pridobi pravico do uporabe
označbe višje kakovosti in od imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje skladno s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov in živil, prejme listino o skladnosti kmetijskega
pridelka ali živila s potrjeno specifikacijo.
3. člen
(označba porekla)
Zaščitni znak »označba porekla« se podeli vlagatelju, ki
predhodno pri ministrstvu pridobi pravico do uporabe označbe
porekla in od imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje skladno s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov in
živil, prejme listino o skladnosti kmetijskega pridelka ali živila s
potrjeno specifikacijo.
4. člen
(geografska označba)
(1) Zaščitni znak »geografska označba« se podeli vlagatelju, ki predhodno pri ministrstvu pridobi pravico do uporabe
geografske označbe in od imenovane organizacije za kontrolo
in certificiranje skladno s predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih
pridelkov in živil, prejme listino o skladnosti kmetijskega pridelka ali živila s potrjeno specifikacijo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za žgane pijače
zaščitni znak »geografska označba« podeli vlagatelju, ki predhodno od organizacije za ugotavljanje skladnosti pridobi listino
o skladnosti žgane pijače s predpisi, ki urejajo geografsko
označbo za posamezno žgano pijačo.
5. člen
(zajamčena tradicionalna posebnost)
Zaščitni znak »zajamčena tradicionalna posebnost« se
podeli vlagatelju, ki predhodno pri ministrstvu pridobi pravico
do uporabe označbe zajamčena tradicionalna posebnost in od
imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje skladno s
predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov in živil, prejme
listino o skladnosti kmetijskega pridelka ali živila s potrjeno
specifikacijo.
6. člen
(ekološki)
Zaščitni znak »ekološki« se podeli vlagatelju, ki od imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje predhodno prejme
listino o skladnosti pridelave oziroma predelave kmetijskega
pridelka ali živila s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo oziroma predelavo kmetijskih pridelkov in živil.
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7. člen
(integrirani)
Zaščitni znak »integrirani« se podeli vlagatelju, ki od
imenovane organizacije za kontrolo in certificiranje predhodno prejme listino o skladnosti pridelave oziroma predelave
kmetijskega pridelka ali živila s predpisi, ki urejajo integrirano
pridelavo kmetijskih pridelkov in živil.
8. člen
(naravna mineralna voda)
Zaščitni znak »naravna mineralna voda« se podeli vlagatelju, ki pri ministrstvu skladno s predpisom, ki ureja priznanje
označbe naravna mineralna voda, predhodno pridobi pravico
do uporabe označbe naravna mineralna voda.
9. člen
(zaščitni znak)
(1) Zaščitni znak sestavljata simbol in napis v skladu s
prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Osnova zaščitnega znaka je sestavljena iz:
– simbola (dva kvadrata, iz katerih izhajata dve krivulji, ki
simbol povezujeta v celoto) in
– napisa, ki je sestavljen iz ene, dveh ali treh besed, postavljenih v bralnem zaporedju ena pod drugo. Število besed
je odvisno od vrste zaščitnega znaka. Besede so poravnane z
desnim robom znaka.
(3) Vsi zaščitni znaki imajo enako obliko, razlikujejo se le
po barvi in napisu.
10. člen
(večbarvne izvedbe)
Zaščitne znake se uporablja v naslednjih večbarvnih izvedbah: Pantone številka / 30% Pantone številka:
a) barva napisov – 100% črna; simbol v Pantone izvedbi
– višja kakovost – rdeča (Pantone 485 /30% Pantone 485),
– označba porekla – rjava (Pantone 463 /30% Pantone
463),
– geografska označba – rjava (Pantone 119 /30% Pantone 119),
– zajamčena tradicionalna posebnost – rumena (Pantone
123 / 30% Pantone 123),
– ekološki – zelena (Pantone 354 / 30% Pantone 354),
– integrirani – zelena (Pantone 376 /30% Pantone 376),
– naravna mineralna voda – modra (Pantone 285 /30%
Pantone 285);
b) barva napisov – 100% črna; simbol v procesnih barvah
(CMYK)
– višja kakovost – rdeča (c0 m100 y91 k0 / c0 m33
y30 k0),
– označba porekla – rjava (c60 m65 y100 k0 / c20 m22
y33 k0),
– geografska označba – rjava (c0 m11 y100 k51 / c0 m4
y33 k17),
– zajamčena tradicionalna posebnost – rumena (c0 m30
y94 k0 / c0 m10 y31 k0),
– ekološki – zelena (c91 m0 y83 k0 / c30 m0 y28 k0),
– integrirani – zelena (c56 m0 y100 k0 / c19 m0 y33 k0),
– naravna mineralna voda – modra (c91 m43 y0 k0 / c30
m14 y0 k0).
11. člen
(črno-bela rastrska izvedba)
Kjer barvna izvedba zaščitnega znaka ni mogoča, se
lahko uporablja črno‑bela rastrska izvedba (simbol – 100%
črna/20% črna, napisa in vertikala – 100% črna):
a) barva napisov – 100% črna; simbol v enobarvni rastrski
izvedbi
– višja kakovost – 100% črna/20% črna,
– označba porekla – 100% črna/20% črna,
– geografska označba – 100% črna/20% črna,
– zajamčena tradicionalna posebnost – 100% črna/20%
črna,
– ekološki – 100% črna/20% črna,
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– integrirani – 100% črna/20% črna,
– naravna mineralna voda – 100% črna/20% črna.

ki ureja kmetijstvo, z odločbo podeli zaščitni znak, se vpiše v
evidenco podeljenih zaščitnih znakov.

12. člen
(pozitivna ali negativna izvedba)
Kjer črno‑bela (rastrska) izvedba zaščitnega znaka ni
mogoča, se uporabi pozitivna ali negativna izvedba. Izvedba
na svetli podlagi je vedno v črni barvi, na temni podlagi pa
vedno v beli barvi.

19. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

13. člen
(kontrast z barvami ozadja)
(1) Če barva ozadja ne dovoljuje zadostnega kontrasta,
se lahko zaščitni znak uporablja v črno‑beli rastrski izvedbi.
(2) Če je barva ozadja temna, se lahko:
– uporabi negativna izvedba simbola;
– simbol uporabi v barvni varianti, napisi pa v svetlejši
barvi simbola.
14. člen
(tipografija)
(1) Za napise je uporabljena tipografija DaxCondensed –
Medium. Napisi so vedno poravnani po desnem robu znaka.
(2) Velikost napisov je vedno sorazmerna z velikostjo simbola. Pomanjšave ali povečave napisov neodvisno od simbola
niso dovoljene.
15. člen
(velikosti)
(1) Dovoljene so samo povečave in pomanjšave zaščitnega znaka kot celote.
(2) Najmanjša dovoljena pomanjšava zaščitnega znaka
za tiskane medije je 20 mm višine.
(3) Na audio‑vizualnih medijih mora biti zaščitni znak
jasno viden in berljiv.
16. člen
(postavitev zaščitnega znaka na embalažo in etikete)
(1) Zaščitni znak mora biti postavljen tako, da je viden
in razpoznaven za potrošnika. Najbolj vidna in razpoznavna
je aplikacija večbarvne izvedbe zaščitnega znaka (v Pantone
izvedbi ali procesnih barvah).
(2) Uporaba enobarvne rastrske, pozitivno‑negativne izvedbe zaščitnega znaka je priporočljiva samo, če tehnični
problemi onemogočajo uporabo večbarvne izvedbe.
17. člen
(posebna raba)
Pri oglaševanju v tiskanih in audio‑vizualnih medijih se
zaščitni znak uporablja v večbarvni izvedbi iz 10. člena tega
pravilnika. Če to ni mogoče, je dovoljena uporaba zaščitnega
znaka v črno beli izvedbi.
18. člen
(podeljevanje)
(1) Pridelovalci, predelovalci ter proizvajalci kmetijskih
pridelkov in živil ali njihova združenja v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo, na ministrstvo vložijo vlogo za podelitev
zaščitnega znaka.
(2) Vloga mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o vlagatelju (osebno ime in
naslov oziroma firmo in sedež, identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva oziroma davčno številko);
– navedbo kmetijskega pridelka ali živila, za katerega
vlagatelj zahteva za zaščitni znak;
– kopijo listine o skladnosti, iz katere izhaja, da se kmetijski pridelek ali živilo prideluje oziroma predeluje v skladu s
predpisi, ki urejajo ekološko ali integrirano pridelavo ali predelavo ali predpisi, ki urejajo zaščito kmetijskih pridelkov in živil
ali predpisi, ki urejajo priznanje označbe naravna mineralna
voda.
(3) Vlagatelja, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za podelitev zaščitnega znaka in mu minister v skladu z zakonom,

20. člen
(prehodne določbe)
(1) Šteje se, da so pravne in fizične osebe, ki so skladno
s Pravilnikom o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04, 87/04,
121/06 in 45/08 – ZKme‑1) za kmetijske pridelke ali živila pridobile pravico do uporabe zaščitnega znaka geografsko poreklo
ali tradicionalni ugled ter zaščitnega znaka geografsko poreklo
za žgane pijače, z dnem uveljavitve tega pravilnika pridobile
pravico do uporabe zaščitnega znaka »označba porekla« ali
»zajamčena tradicionalna posebnost« za kmetijske pridelke
ali živila oziroma »geografska označba« za žgane pijače. Po
uradni dolžnosti se jim podeli zaščitni znak »označba porekla«
ali »zajamčena tradicionalna posebnost« za kmetijske pridelke
ali živila ali »geografska označba« za žgane pijače.
(2) Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo
najpozneje v enem letu po prejemu odločbe o podelitvi zaščitnega znaka »označba porekla«, »zajamčena tradicionalna
posebnost« ali »geografska označba« v skladu z njo označiti
kmetijske pridelke in živila.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko
kmetijski pridelki in živila, proizvedeni in označeni pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o zaščitnem znaku
za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list
RS, št. 58/01, 28/04, 87/04, 121/06 in 45/08 – ZKme‑1), v prometu do porabe zalog etiket, vendar ne več kot 24 mesecev od
prejema nove odločbe ministra iz prvega odstavka tega člena.
(4) Šteje se, da so pravne in fizične osebe, ki so skladno
s Pravilnikom o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04, 87/04,
121/06 in 45/08 – ZKme‑1) za kmetijske pridelke ali živila pridobile pravico do uporabe zaščitnega znaka geografska označba,
višja kakovost, ekološki, integrirani in naravna mineralna voda,
z dnem uveljavitve tega pravilnika pridobile pravico do uporabe
zaščitnega znaka po tem pravilniku. Po uradni dolžnosti se jim
podeli nov zaščitni znak za njihove kmetijske pridelke in živila.
(5) Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo
najpozneje v enem letu po prejemu zaščitnega znaka v skladu
z njim označiti kmetijske pridelke in živila.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko
kmetijski pridelki in živila, proizvedeni in označeni pred uveljavitvijo tega pravilnika v skladu s Pravilnikom o zaščitnem znaku
za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list
RS, št. 58/01, 28/04, 87/04, 121/06 in 45/08 – ZKme‑1), v prometu do porabe zalog etiket, vendar ne več kot 24 mesecev od
prejema zaščitnega znaka iz 4. točke tega člena.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 28/04, 87/04, 121/06 in
45/08 – ZKme‑1).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-260/2009/1
Ljubljana, dne 10. januarja 2011
EVA 2009-2311-0058
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloga
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72.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah
lokalnih energetskih konceptov

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) izdaja ministrica za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih
energetskih konceptov
1. člen
V Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih
energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 74/09) se besedilo
10. člena spremeni, tako da se glasi:
»10. člen
(1) Določitev ciljev energetskega načrtovanja v samoupravni lokalni skupnosti je orodje za spremljanje uspešnosti
izvajanja ukrepov iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta. Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti
usklajeni s cilji nacionalnega energetskega programa, kar potrjuje minister, pristojen za energijo, z izdajo soglasja k lokalnemu energetskemu konceptu.
(2) Predlog lokalnega energetskega koncepta posreduje lokalna skupnost z obrazloženim mnenjem na ministrstvo.
Soglasje iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za
energijo, v roku 45 dni od prejema dokumenta. V primeru molka
organa se šteje, da ministrstvo, pristojno za energijo, soglaša z
lokalnim energetskim konceptom.
(3) Cilji, ki si jih postavi samoupravna lokalna skupnost,
morajo biti usklajeni z možnostmi učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov na njenem območju. Postavljene cilje lahko
skupnost doseže samostojno ali pa v sodelovanju z drugo
samoupravno lokalno skupnostjo.
(4) Za spremljanje učinkovitosti izvajanja ukrepov se določijo kazalniki, s katerimi samoupravna lokalna skupnost spremlja izvajanje posameznega ukrepa.«.
2. člen
V prvem odstavku 17. člena se četrta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN OVE),«.
3. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Samoupravna lokalna skupnost sprejet lokalni energetski koncept in vse njegove spremembe objavi na svoji spletni
strani.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Samoupravne lokalne skupnosti uskladijo lokalne energetske koncepte z določbami tega pravilnika najkasneje do
31. decembra 2015.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-7/2010
Ljubljana, dne 14. decembra 2010
EVA 2010-2111-0110
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo
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73.

Sklep o usklajenih višinah transferjev,
ki so določeni v nominalnih zneskih ter
o odstotku uskladitve drugih transferjev
posameznikom in gospodinjstvom
v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2011

Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 6. člena
Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 –
ZŠtip, 63/07 – popr., 10/08 – ZVarDod, 71/08, 62/10 – ZUPJS in
85/10) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

SKLEP
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni
v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve
drugih transferjev posameznikom
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
od 1. januarja 2011
I
Višina transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih,
skladno s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2010 (Uradni list RS, št. 56/10; v nadaljevanju:
sklep), ostaja nespremenjena.
II
Za vse ostale transfere iz V. točke sklepa se uskladitev
ne opravi.
Št. 007-3/2011
Ljubljana, dne 14. januarja 2011
EVA 2011-2611-0031
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

74.

Znesek minimalne plače in prehodni znesek
minimalne plače

Na podlagi 6. člena in tretjega odstavka 10. člena Zakona
o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10) minister, pristojen
za delo, določa

ZNESEK MINIMALNE PLAČE
in prehodni znesek minimalne plače
1.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2011 dalje je 748,10 euro.
2.
Prehodni znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2011 dalje je 698,27
euro.
Št. 07-1/2011/1
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2011-2611-0029
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
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75.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Na podlagi 11. člena Zakona o višini povračil stroškov
v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list
RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

KOLIČNIK
rasti cen prehrambnih izdelkov
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2010, na podlagi katerega se določi regres za
prehrano med delom za obdobje januar–junij 2011, je 0,993.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2011 je 3,73 euro na dan.
Št. 007-2/2011/1
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2011-2611-0030
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

USTAVNO SODIŠČE
76.

Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega
sodišča v Mariboru

Številka: Up-162/09-16
Datum: 16. 12. 2010

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Andreja Kastelica, Ljubljana, na seji 16. decembra 2010

o d l o č i l o:
1. Sodba Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1636/2008 z
dne 3. 12. 2008 se v delih, v katerih je bilo odločeno o zahtevku
za ugotovitev neveljavnosti vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo in o zahtevku za vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja vpisov ter o stroških pravdnega postopka,
razveljavi in zadeva se v tem obsegu vrne Višjemu sodišču v
Mariboru v novo odločanje.
2. Ustavna pritožba se v delu, ki se nanaša na tisti del
sodbe Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1636/2008 z dne
3. 12. 2008, s katerim je bilo odločeno o zahtevkih za ugotovitev neveljavnosti prodajne in darilne pogodbe, zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je v pravdnem postopku ugodilo
pritožnikovima zahtevkoma za ugotovitev neveljavnosti prodajne in darilne pogodbe, ki sta bili sklenjeni med odsvojiteljico in
pridobiteljem spornih nepremičnin (tedaj tožencem), na čigar
ime je tudi vknjižena lastninska pravica pri spornih nepremičninah, ter zahtevku za ugotovitev neveljavnosti navedene vknjižbe in zahtevku za vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega
stanja vpisov. Višje sodišče je sodbo sodišča prve stopnje na
toženčevo pritožbo spremenilo tako, da je vse zahtevke zavrnilo. Nosilno stališče izpodbijane sodbe je, da je v tej zadevi
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tožena napačna stranka, ker pritožnik s tožbo za ugotovitev
neveljavnosti pogodbe na pasivni strani ni zajel vseh oseb, ki
bi jih takšna tožba morala zajemati. Po oceni Višjega sodišča
neveljavnosti pravnega posla ni mogoče ugotavljati le v razmerju do ene pogodbene stranke, ampak mora biti tudi drugi
pogodbeni stranki dana možnost sodelovanja v postopku.
2. Pritožnik uveljavlja kršitev 22., 23., 25., 26. in 33. člena,
četrtega odstavka 15. člena in četrtega odstavka 153. člena
Ustave. Po njegovem mnenju gre v obravnavanem primeru
za očitno sodno zmoto, saj naj bi bila izpodbijana odločitev
sprejeta v očitnem nasprotju tako z zakonom kot tudi z ustaljeno sodno prakso. Pritožnik poudarja, da je zahtevek za
izbris spornih vknjižb v skladu s prvim odstavkom 244. člena
Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03 in nasl. – v
nadaljevanju ZZK‑1) pravilno uveljavljal proti tistemu, v čigar
korist je bila z izpodbijano vknjižbo vpisana pridobitev lastninske pravice. Očitno napačno naj bi bilo zato stališče Višjega
sodišča, da je tožil napačno stranko. Izpostavlja tudi, da je bilo
sodišče seznanjeno s tem, da zahtevek za ugotovitev ničnosti
spornih pogodb uveljavlja še v drugem postopku, v katerem
naj bi tožil obe pogodbeni stranki. Sicer pa naj tudi ne bi držalo, da odsvojiteljici ni bila dana možnost sodelovanja v tem
postopku. Pritožnik še pojasnjuje, da je lastninsko pravico na
spornih nepremičninah pridobil na originaren način s priposestvovanjem. Zato naj bi utemeljeno zahteval izbris spornih
vknjižb, ki naj bi bile izvedene na podlagi neveljavnih pogodb,
saj naj bi bile te sklenjene med razpolagalno nesposobno odsvojiteljico in slabovernim pridobiteljem. Pritožnik tudi meni, da
je bilo s spremembo sodbe sodišča prve stopnje na pritožbeni
stopnji nedopustno poseženo v njegovo pravico do pritožbe.
Ustavnemu sodišču glede na vse navedeno predlaga, naj
izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne v novo odločanje
drugemu pritožbenemu senatu, oziroma podrejeno predlaga,
naj Ustavno sodišče sámo spremeni izpodbijano sodbo tako,
da zavrne toženčevo pritožbo in potrdi sodbo sodišča prve
stopnje. Dodaja še, da mu zaradi izpodbijane sodne odločbe
že nastajajo nepopravljive posledice. Izpodbija tudi odločitev
o stroških pravdnega postopka oziroma predlaga Ustavnemu
sodišču, sklicujoč se na 26. člen Ustave, naj te stroške naloži v
plačilo tožencu oziroma nerazdelno tožencu in sodišču.
3. Pritožnik je vlogi z dne 27. 7. 2010, v kateri je urgiral
pri Ustavnem sodišču za pospešitev postopka odločanja v tej
zadevi, priložil tudi »nov dokaz« v zvezi z ustavno pritožbo, in
sicer psihiatrično izvedensko mnenje, iz katerega naj bi izhajalo, da odsvojiteljica nepremičnin v času sklepanja spornih
pogodb ni bila več opravilno sposobna.
4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom senata št. Up‑162/09 z dne 5. 10. 2010 sprejelo v obravnavo. O tem
je v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
– v nadaljevanju ZUstS) obvestilo Višje sodišče. V skladu z drugim odstavkom navedenega člena je ustavno pritožbo poslalo
v odgovor nasprotni stranki iz pravde, ki je nanjo odgovorila.
Meni, da izpodbijana sodba ni obremenjena z zatrjevanimi
kršitvami človekovih pravic. Pritožnik naj bi zgolj pavšalno uveljavljal odmik od domnevno ustaljene sodne prakse. Nasprotna
stranka iz pravde pritrjuje stališču Višjega sodišča, da morata
pri izbrisni tožbi na pasivni strani nastopati obe pogodbeni
stranki. Opozarja tudi na to, da je moralo Višje sodišče sodbo
sodišča prve stopnje spremeniti že zaradi napačno tožene
stranke in da se zato niti ni spuščalo v vsebinsko presojo zadeve. Kljub temu tudi sama v nadaljevanju navaja razloge, ki naj
bi utemeljevali zavrnitev tožbenih zahtevkov po vsebini. Tudi
nasprotna stranka iz pravde opozarja na ugotovitev o odsvojiteljičini opravilni nesposobnosti. Ustavnemu sodišču predlaga,
naj izpodbijane sodbe ne razveljavi.
5. Odgovor nasprotne stranke iz pravde je Ustavno sodišče v skladu z 22. členom Ustave poslalo pritožniku. Ta
vztraja pri svojem stališču o neveljavnosti spornih pogodb ter
ga obširno utemeljuje in dokazuje z listinskimi dokazi. Pritožnik
vztraja tudi pri svojem stališču o očitni napačnosti izpodbijane
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sodne odločbe. Na navedbe nasprotne stranke iz pravde, češ
da ni izkazal zatrjevanega odstopa od ustaljene sodne prakse,
odgovarja z navajanjem primerov odločb Vrhovnega sodišča, v
katerih naj bi to sodišče prav tako obravnavalo primere dvojne
prodaje nepremičnine in iz katerih naj bi jasno izhajalo (ustaljeno) stališče, da lahko v takem primeru lastninsko pravico na
spornih nepremičninah drugi kupec pridobi le, če je bil v dobri
veri. Ustavnemu sodišču ponovno predlaga, naj sámo odloči o
sporni zadevi, pri čemer v tej vlogi tudi spreminja tožbo tako,
da primarno in podredno uveljavlja še dva sklopa tožbenih
zahtevkov poleg obstoječega.
B. – I.
6. Ustavno sodišče najprej pojasnjuje, da pri odločanju
ni upoštevalo tistih pritožnikovih navedb iz odgovora na odgovor nasprotne stranke iz pravde, ki po vsebini ne pomenijo
le odgovora, ampak dopolnjevanje pritožbenih navedb (gre za
navedbe, s katerimi pritožnik dopolnjuje svoj očitek o odstopu
od ustaljene sodne prakse). Pritožnik namreč z dopisom Ustavnega sodišča z dne 4. 11. 2010 ni bil pozvan k morebitni dopolnitvi nejasne ali nepopolne ustavne pritožbe – Ustavno sodišče
le v takšnem primeru upošteva dodatne pritožbene navedbe,
vložene po poteku šestdesetdnevnega prekluzivnega roka za
ustavno pritožbo (prvi odstavek 52. člena ZUstS). Pozvan je
bil le k podaji stališč do odgovora nasprotne stranke iz pravde
na njegovo ustavno pritožbo. Zato je Ustavno sodišče le v tem
obsegu upoštevalo pritožnikove navedbe iz navedene vloge.
7. Ustavno sodišče pri odločanju v tej zadevi prav tako
ni upoštevalo »novih dokazov«, ki jih je pritožnik priložil vlogi
z dne 27. 7. 2010 in odgovoru na odgovor, kot tudi ni upoštevalo pritožnikovega predloga, naj odloči o tožbenem zahtevku,
spremenjenem med tem postopkom ustavne pritožbe. Ustavno
sodišče namreč ni instanca sodiščem, ki odločajo v pravdnem
postopku, ampak izpodbijano sodbo v skladu s prvim odstavkom 50. člena ZUstS preizkusi le glede vprašanja, ali so bile
z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. V
postopku ustavne pritožbe torej Ustavno sodišče ne presoja
nepravilnosti pri ugotovitvi dejanskega stanja in pri uporabi
materialnega in procesnega prava samih po sebi. Glede na
takšno naravo postopka ustavne pritožbe stranka v njem tudi
ni upravičena dopolnjevati dejanskih navedb glede obravnavanega primera oziroma predlagati v zvezi s tem novih dokazov
ali spreminjati tožbenega zahtevka. Ta procesna upravičenja
gredo strankam le v okviru postopka pred sodišči, pa še tam
so ta časovno omejena.1 V skladu s 60. členom ZUstS lahko
Ustavno sodišče sicer v izjemnih primerih (če je to nujno zaradi odprave posledic, ki so na podlagi odpravljenega oziroma
razveljavljenega posamičnega akta že nastale ali če to terja
narava ustavne pravice oziroma svoboščine) sámo odloči o
sporni pravici. Vendar to pooblastilo tudi ne pomeni, da je
Ustavno sodišče v izjemnih primerih pooblaščeno pri svojih
odločitvah ugotavljati dejansko stanje ali razlagati in uporabiti
zakonsko pravo, ki ne sega na ustavnopravno raven. To tudi
jasno izhaja iz navedene zakonske določbe, ki daje Ustavnemu
sodišču pooblastilo, da sámo odloči o pravici, le za primer, ko
je na podlagi podatkov v spisu o njej mogoče odločiti. Za tak
primer pa v obravnavani zadevi, kot bo razvidno iz nadaljnje
obrazložitve te odločbe, tudi ne gre.
B. – II.
8. Pritožnik odločitvi Višjega sodišča o zavrnitvi njegovih
tožbenih zahtevkov iz razloga, ker naj bi tožil napačno stranko,
očita očitno napačnost. Sprejetje takšne odločitve po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča lahko pomeni kršitev 22. člena
Ustave. To procesno jamstvo je kršeno v primeru, ko je sodna
odločba že na prvi pogled očitno napačna oziroma ko je sodišče ne utemelji z razumnimi pravnimi argumenti, zaradi česar
1 Prim. 286. člen, prvi odstavek 184. člena in prvi odstavek
337. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07
– uradno prečiščeno besedilo – in 45/08 – v nadaljevanju ZPP).
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je utemeljen sklep stranke, da sodišče ni odločalo na podlagi
zakona, ampak na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli
biti upoštevani – torej povsem samovoljno.2 Zato je Ustavno sodišče izpodbijano sodbo najprej preizkusilo z vidika morebitne
kršitve tega ustavnega procesnega jamstva.
9. Nosilno stališče izpodbijane sodbe, da je pritožnik v
obravnavani zadevi tožil napačno stranko, je Višje sodišče
utemeljilo z argumentom, da neveljavnosti pogodbe ni mogoče
uveljavljati le v razmerju do ene pogodbene stranke, ampak
mora biti tudi drugi pogodbeni stranki dana možnost sodelovanja v postopku. Pri tem se je sklicevalo na 196. člen ZPP, ki
ureja enotno sosporništvo. Nosilno stališče izpodbijane sodbe
torej je, da so na pasivni strani nujni sosporniki vse stranke
pogodbe, glede katere se zahteva ugotovitev neveljavnosti.3
Takšnemu stališču, kolikor je z njim utemeljena zavrnitev zahtevkov za ugotovitev neveljavnosti prodajne in darilne pogodbe,
nerazumnosti oziroma očitne napačnosti ni mogoče očitati.
Pritožnikov očitek o kršitvi prepovedi sodniške samovolje, kolikor je usmerjen zoper ta del izpodbijane odločitve, torej ni
utemeljen.
10. Vendar pritožnik v sporni pravdi ni uveljavljal le zahtevkov za ugotovitev neveljavnosti pogodb, ampak tudi zahtevek za ugotovitev neveljavnosti vknjižb, ki so bile izvedene na
podlagi navedenih pogodb, in zahtevek za vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja vpisov. Pritožnik torej utemeljeno opozarja, da je v sporni pravdi sodno varstvo uveljavljal
v obliki izbrisne tožbe.4 Zahtevka za ugotovitev neveljavnosti
pogodb, ki ju je kumulativno uveljavljal poleg zahtevkov po
izbrisni tožbi, sta imela v razmerju do teh zahtevkov položaj
vmesnega ugotovitvenega zahtevka,5 ki ga tožnik lahko uveljavlja poleg glavnega zahtevka ali pa tudi ne (v slednjem primeru
mora sodišče ugotovitev o (ne)veljavnosti spornega pravnega
razmerja sprejeti v obliki odločitve o predhodnem vprašanju).6
Višje sodišče pa v izpodbijani sodbi ni navedlo nobenih razlogov za spremembo sodbe sodišča prve stopnje glede glavnega
zahtevka. Tako pritožnik kot tudi nasprotna stranka iz pravde
torej zmotno menita, da je izpodbijana odločitev tudi v delu, v
katerem se nanaša na zahtevke po izbrisni tožbi, utemeljena
na spornem pravnem stališču. Takšnega sklepa razlogi izpodbijane sodbe (za zdaj) ne omogočajo. Ker pa je Višje sodišče
spremenilo sodbo sodišča prve stopnje tudi v tem delu, mu je
že ta okoliščina sama po sebi narekovala dolžnost izčrpnejše obrazložitve tudi tega dela odločitve.7 Morebitni sklep, da
se nosilno stališče izpodbijane sodbe, ki utemeljuje zavrnitev
vmesnega ugotovitvenega zahtevka, že po logiki stvari razteza
2 Tako Ustavno sodišče med drugim v odločbi št. Up-572/06
z dne 8. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 107/07, in OdlUS XVI,
112) in v odločbi št. Up-1381/08 z dne 23. 9. 2009 (Uradni list
RS, št. 80/09).
3 Gre za v sodni praksi ustaljeno stališče (prim. sodbo in sklep
Vrhovnega sodišča št. II Ips 1187/2008 z dne 8. 7. 2010), ki je zastopano tudi v pravni teoriji (prim. N. Betetto v: L. Ude in A. Galič
(red.), Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, Založba Uradni list
RS in GV Založba, 2. knjiga, Ljubljana 2006, str. 258).
4 Prvi odstavek 243. člena ZZK-1 se glasi: »Če je vknjižba določene pravice iz materialnopravnega razloga neveljavna in če so
zaradi te vknjižbe kršene pravice določene osebe na nepremičnini,
sodišče na podlagi tožbe te osebe (v nadaljnjem besedilu: izbrisna
tožba) ugotovi neveljavnost vknjižbe in odloči, da se vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje vpisov (v nadaljnjem besedilu: izbris
izpodbijane vknjižbe).«
5 Prim. tretji odstavek 181. člena ZPP.
6 Prim. 13. člen ZPP. Glede vprašanja kumulativnega uveljavljanja zahtevka za ugotovitev ničnosti pravnega posla z zahtevki
po izbrisni tožbi prim. N. Plavšak, Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1),
Uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 122, in T. Frantar v: N. Plavšak (red.), Zakon o zemljiški knjigi (ZZK) s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 1998, str. 363–364.
7 Zahteva po obrazloženosti odločb instančnih sodišč je namreč nižja od siceršnje zahteve po obrazloženosti sodnih odločb le
v primeru, ko instančno sodišče pritrdi pravnemu naziranju nižjih sodišč. Tako Ustavno sodišče med drugim v odločbi št. Up-1381/08.
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tudi na odločitev o zahtevkih po izbrisni tožbi, pa tudi ni mogoč. Dobesedni jezikovni pomen besedila 244. člena ZZK‑1,
po katerem se izbrisna tožba (lahko) vloži zoper vknjiženega zemljiškoknjižnega lastnika spornih nepremičnin, namreč
na prvi pogled takšne razlage ne omogoča. Nasprotno, prav
navedena zakonska določba – ker prej napeljuje na mogoče
sprejetje drugačnega pravnega stališča – kaže na obstoj še
strožje zahteve po podrobnejši argumentaciji spornega dela
sprejete odločitve.
11. Pomanjkljivi razlogi sodbe Višjega sodišča oziroma
njihova popolna odsotnost v spornem delu sicer porajajo dvome o tem, ali je izpodbijana odločitev v delu, ki se nanaša
na zahtevke po izbrisni tožbi, sploh rezultat logično vzdržne
pravne presoje tega sodišča, ali pa gre morda za samovoljno
sprejeto odločitev. Vendar Ustavno sodišče tega preizkusa,
ker Višje sodišče ni razkrilo razlogov za sporni del odločitve
(Ustavno sodišče pa jih sámo – ker ni pristojno presojati pravilnosti uporabe zakonskega prava same po sebi – tudi ne
more ugotavljati), ni moglo opraviti.8 Zato za zdaj ni moglo niti
ovreči niti potrditi pritožnikovih očitkov o samovoljnem sprejetju
izpodbijane odločitve, ampak je lahko le ugotovilo, da je Višje
sodišče že z opustitvijo razumne in prepričljive argumentacije
sprejete odločitve o zavrnitvi zahtevkov po izbrisni tožbi kršilo
pritožnikovo pravico do poštenega postopka, ki mu jo zagotavljata 22. in 23. člen Ustave. Dolžnost obrazložitve sodne
odločbe lahko namreč pomeni – kot se je izkazalo v obravnavanem primeru – samostojen vidik pravice do poštenega
sojenja.9 Za zagotovitev te pravice kot tudi za zagotovitev
zaupanja v sodstvo je namreč velikega pomena, da stranka,
še posebej če v pravdi ne uspe, lahko spozna, kakšni so bili
razlogi za odločitev o njeni zahtevi za sodno varstvo. Za takšno
spoznanje je bil pritožnik glede na neobrazloženo odločitev o
zavrnitvi glavnega zahtevka v tej zadevi v celoti prikrajšan. Zato
je Višje sodišče s kršitvijo svoje dolžnosti do obrazložitve sodne
odločbe v obravnavanem primeru prekomerno poseglo (tudi) v
tisti vidik te samostojne prvine pravice do poštenega postopka,
ki ga pritožniku zagotavlja prvi odstavek 23. člena Ustave. Zaradi odsotnosti vsakršnih razlogov za sprejeto odločitev glede
zahtevkov po izbrisni tožbi je bila namreč pritožniku pravica do
sodnega varstva zagotovljena le na videz. Ni namreč videti, da
bi Višje sodišče opravilo celovito pravno presojo spornega primera, čeprav je na podlagi sprejetja novega pravnega stališča
drugače kot sodišče prve stopnje in zato tako, kot da bi bilo
sodišče prve stopnje, presodilo o zadevi.
12. Zaradi ugotovljene kršitve je Ustavno sodišče razveljavilo izpodbijano sodbo v delu, ki se nanaša na odločitev
o (glavnem) zahtevku po izbrisni tožbi, in zato tudi v odločitvi
o stroških pravnega postopka ter zadevo v tem obsegu vrnilo
Višjemu sodišču v novo odločanje (1. točka izreka). Pri tem ni
sledilo pritožnikovemu predlogu, naj zadevo dodeli v ponovno
odločanje drugemu pritožbenemu senatu, saj to presega pristojnosti Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče tudi ni sledilo
pritožnikovemu predlogu, naj samo na podlagi 60. člena ZUstS
odloči o sporni zadevi, saj za to niso izpolnjeni pogoji. Ker je
že ugotovljena kršitev narekovala Ustavnemu sodišču ugoditev
ustavni pritožbi v tem delu, Ustavno sodišče pritožnikovih očitkov o drugih zatrjevanih kršitvah človekovih pravic, usmerjenih
zoper ta del izpodbijane sodbe, ni presojalo.
B. – III.
13. Ustavno sodišče pa ni razveljavilo tistega dela zavrnilne sodbe Višjega sodišča, v katerem je bilo odločeno o vmesnih ugotovitvenih zahtevkih. Kot je bilo že pojasnjeno zgoraj
(prim. 9. točko te odločbe), odločitev Višjega sodišča v tem
delu ni obremenjena z zatrjevano kršitvijo 22. člena Ustave.
8 Stališče, da je ustrezna obrazložitev pogoj za preizkus
razumnosti sprejete odločitve, je Ustavno sodišče že sprejelo v odločbi št. Up-147/09 z dne 23. 9. 2010 (Uradni list RS, št. 83/10).
9
Prim. že navedeno odločbo Ustavnega sodišča št. Up-147/09.
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Pritožnik kršitev navedene človekove pravice sicer utemeljuje
tudi z očitki o odstopu od ustaljene sodne prakse, vendar teh
očitkov ne izkaže. Kot je Ustavno sodišče v tej odločbi prav tako
že pojasnilo (prim. 6. točko), je pritožnik te očitke v odgovoru na
odgovor nasprotne stranke iz pravde sicer dopolnil, vendar jih
Ustavno sodišče, ker jih ni podal v roku za vložitev ustavne pritožbe, že zato ni upoštevalo. Tudi sicer se ti prepozno konkretizirani očitki o arbitrarnem odstopu od ustaljene sodne prakse
nanašajo na vsebinsko presojo primera, ki v izpodbijani sodbi
ni bila opravljena. Iz istega razloga za odločitev v tej zadevi tudi
ne morejo biti upoštevne obširne navedbe pritožnika kot tudi
nasprotne stranke iz pravde, s katerimi utemeljujeta siceršnjo
(ne)utemeljenost tožbenih zahtevkov po vsebini.
14. Pritožnik zatrjuje tudi kršitev pravice do pritožbe iz
25. člena Ustave, vendar tudi ti očitki niso utemeljeni. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da pristojnost instančnega
sodišča za spremembo pravnomočne sodbe, ki je le posledica
drugačnega pravnega naziranja tega sodišča, ni v nasprotju s
to človekovo pravico.10
15. Očitno neutemeljeni so tudi pritožnikovi očitki o kršitvi
33. člena Ustave. Kršitve pravice do zasebne lastnine namreč
zgolj s sklicevanjem na to, da bi pritožnik ob drugačni odločitvi
sodišča lahko pridobil lastninsko pravico na spornih nepremičninah, ni mogoče utemeljiti. Kršitev navedene pravice bi bila lahko
podana le v primeru, če bi odločitev sodišča temeljila na kakšnem
pravnem stališču, ki bi bilo nesprejemljivo z vidika te človekove
pravice. V obravnavani zadevi očitno ne gre za tak primer.
16. Pritožnik Višjemu sodišču očita tudi kršitev četrtega
odstavka 15. člena Ustave. Vendar ti očitki, ker ostajajo na ravni pavšalnih zatrjevanj, ne terjajo podrobnejšega odgovora.
17. Pritožnik uveljavlja tudi kršitev četrtega odstavka
153. člena Ustave. S sklicevanjem na to ustavno določbo
ustavne pritožbe ni mogoče utemeljiti, ker ne ureja neposredno
človekovih pravic oziroma temeljnih svoboščin.
18. Glede na navedeno je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v delu, ki se nanaša na odločitev Višjega sodišča o zahtevkih za ugotovitev neveljavnosti prodajne in darilne pogodbe,
kot neutemeljeno zavrnilo (2. točka izreka).
C.
19. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka
Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag.
Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
77.

Sistemska obratovalna navodila za
distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Vransko

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) Energetika Projekt d.o.o. kot izvajalec
gospodarske javne službe dejavnosti daljinskega ogrevanja
na geografskem območju Občine Vransko po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 33‑35/2007‑17/DT‑36, z dne 15. 12. 2010, izdaja
10 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-115/95 z dne 24. 4.
1996 (OdlUS V, 80).
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SISTEMSKA
OBRATOVALNA NAVODILA
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu:
distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju družbe Energetika
Projekt d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote) za
geografsko območje Občine Vransko (območja dela naselja
Vransko).
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe
s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v
kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku, za katero je bila
distributerju toplote podeljena koncesija.
2. Naloge distributerja toplote
2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;

– daljinsko ogrevanje
– distribucija toplotne energije
– distribucijsko omrežje
– distributer toplote
– dostop
– merilna naprava je

– odjemalec toplote

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega
omrežja;
– enakopravno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev
toplote distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem
toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do
distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in
informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote,
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično‑tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov,
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava
teh podatkov.
(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.
4. Pojmi in definicije
4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

je izbirna lokalna gospodarska javna služba, ki obsega distribucijo in dobavo
toplote ali hladu iz omrežij za distribucijo, ki se uporablja za ogrevanja ali hlajenje
prostorov ter za pripravo sanitarne vode;
je prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu po distribucijskem omrežju;
je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja
sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega
voda oziroma do odjemnega mesta;
je izvajalec dejavnosti daljinskega ogrevanja;
uporaba distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine toplote
v dogovorjenem časovnem obdobju;
– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova
za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;
je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju.
Odjemalec toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene
na skupno odjemno mesto;
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– odjemno mesto
– prevzemno mesto
– priključitev
– priključni vod
– toplotna postaja
– uporabnik
– varnostni pas distribucijskega
omrežja
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je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem
toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote
prevzema dobavljeno energijo;
je točka na distribucijskem omrežju, v kateri distributer toplote na podlagi pogodbe z uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine toplotne energije;
izvedba fizične povezave priključnega voda distribucijskega omrežja na distribucijsko omrežje;
je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa
na glavnem vodu do toplotne postaje;
je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi
toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;
pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja toploto v
distribucijsko omrežje;
je območje širine 1,0 metra na vsako stran zunanjega gabarita elementov distribucijskega omrežja.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
S TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih
naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega
mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s
skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim
omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: varnostni pas),
je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo
obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne
skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja ter na podlagi analize izvajanja distribucije
toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih
obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega
omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih na distribucijskem omrežju, se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov,
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov
distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.
4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem
in vodenjem distribucijskega omrežja.

(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplotne energije in vodenje distribucijskega
omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno‑tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj), ter drugih
objektov;
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih
količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter
podati minimalne tehnične zahteve, katere mora distribucijsko
omrežje zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega
omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsake tri leta
v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja, morajo nastale spremembe distribucijskega
omrežja biti geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov,
naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali v
območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne
dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
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5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24‑urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati
skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti
distribucijskega omrežja
15. člen
Distributer toplote izdela navodila za obveščanje in ukrepanje v primeru izrednih del ali ogroženosti distribucijskega
omrežja, objektov in naprav.
16. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati odjemalce toplote o
motnjah v delovanju, poškodbah ali okvarah na distribucijskem
omrežju ter o nenadnih dogodkih, ki vplivajo na delovanje dela
ali celotnega distribucijskega omrežja.
8. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
17. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov,
rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev
omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas, ki
čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote. Za
začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije, ki
je posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko je
pričakovati večjo porabo toplote.
(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce
toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog
odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj
48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
18. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
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izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.
9. Izredna in nepredvidena dela
na distribucijskem omrežju
19. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,
mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti
izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter
zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega
delovanja.
20. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote,
če je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje
vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne
energije. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za
odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.
21. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, z namenom
zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne odgovarja
za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene
distribucije toplotne energije.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
10. Ustavitev distribucije toplotne energije
22. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije po predhodnem obvestilu, če le‑ta v roku določenem v
obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:
– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali
napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te
naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v
zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
23. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
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– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.
24. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila
ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške
ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik odpravil razloge za ustavitev distribucije toplotne energije.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje
stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.
25. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil
distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma
brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno
ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.
III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
26. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega omrežja
27. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote
brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih
priključnih elementov omrežja.
28. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno‑tlačne razmere
na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo
obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem
toplote.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko omrežje oziroma predane iz njega, morajo biti na
vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne
naprave.
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29. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in
napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da
niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu
daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop
do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne
postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju
toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju
distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
3. Zasedenost distribucijskega omrežja

javni.

30. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so

(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno‑tlačnih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu
ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.
IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH
1. Krizna stanja
31. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplotne energije.
2. Višja sila
32. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, izpad električnega omrežja.
33. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) V primeru, da višja sila distributerju toplote delno ali v
celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot
30 dni, se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
34. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku
kriznega stanja ali višje sile.
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4. Odškodninska odgovornost
35. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplotne
energije zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter
tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
36. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
37. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge pogoje
za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v
povezavi z distribucijskim omrežjem. Potrebne minimalne pogoje, katere mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacija
in katera je osnova za pridobitev soglasja s strani distributerja
toplote, poda na zahtevo investitorja distributer toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer
toplote.
38. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja za
ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode, klimatizacijo ali hlajenje. Za uporabo toplote za druge namene se odjemalec toplote
in distributer toplote posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.
2. Začetek uporabe toplote
39. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
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– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana
poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi
napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega
odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
40. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem
mestu.
41. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju
se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature je razvidna
iz temperaturnega diagrama za zunanjo projektno temperaturo
–13 °C za Občino Vransko, ki je kot priloga sestavni del tega
akta.
(2) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote v času ogrevalne sezone na odjemnem mestu
znaša v dovodu 90 °C pri zunanji temperaturi –13 °C.
(3) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja distributer toplote v času ogrevalne sezone na odjemnem mestu
znaša v dovodu 70 °C.
(4) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote izven ogrevalne sezone na odjemnem mestu
znaša v dovodu 60 °C.
VI. KONČNA DOLOČBA
42. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. EP-12-2010
Vransko, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-2111-0139
Energetika Projekt d.o.o.
Direktor
Štefan Golobič l.r.
Priloga
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Opomba:

Dovoljeno odstopanje temperature ogrevne vode na posameznem odjemnem
mestu je ±3 °C
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78.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
na območju Slovenije za december 2010

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični
urad Republike Slovenije

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za december 2010
Cene življenjskih potrebščin so bile decembra 2010 v
primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1%.
Št. 9621-5/2011/
Ljubljana, dne 5. januarja 2011
EVA 2010-1522-0038
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
79.

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za cestni
potniški promet

Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska Zbornica Slovenije
– Združenje delodajalcev Slovenije
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa iz zvez
naslednji
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A N E K S Š T. 2
h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
(Uradni list RS, št. 35/09)
1. člen
Stranki Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet
sta soglasni, da se veljavnost navedene kolektivne pogodbe in Tarifne priloge (Uradni list RS, št. 99/08) podaljša do
31. 12. 2011.
2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave.
Ljubljana, dne 22. decembra 2010
Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Predsednik Upravnega odbora
Janko Pirkovič l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednica Odbora
Veronika Ermenc l.r.
Predstavniki delojemalcev:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev prometa in zvez
Generalna sekretarka:
Cvetka Gliha l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
3. 1. 2011 izdalo potrdilo št. 02047‑7/2005/51 o tem, da je
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 19/4.
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OBČINE
BENEDIKT
80.

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

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

73

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 95. člena Statuta
Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je župan Občine
Benedikt dne 29. novembra 2010 sprejel

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih
virov

–

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

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

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

648.660,62

40

TEKOČI ODHODKI

205.850,98

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 in 30/02) in
Odlokom o proračunu Občine Benedikt za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 112/09, 40/10 in 80/10).

402 Izdatki za blago in storitve

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
403 Plačila domačih obresti

KONTO NAZIV
I.

41

70

671.675,30

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

430.570,53

DAVČNI PRIHODKI

390.980,24

700 Davki na dohodek in dobiček

369.850,00

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

72

3.835,44

460,96
516,22

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

18.356,62

714 Drugi nedavčni prihodki

12.792,82
1.887,70

TEKOČI TRANSFERI

144.695,08
20.498,52
147.949,91

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

81.331,67

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

22.691,72

413 Drugi tekoči domači transferi

43.926,52

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

293.780,61

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

293.780,61

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski upor.

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)

1.079,12

1.079,12
23.014,68

(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

7.463,67

712 Denarne kazni

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

43

39.590,29

711 Takse in pristojbine

KAPITALSKI PRIHODKI

42

17.294,80
–

5.395,69

410 Subvencije

ZNESEK
V EUR

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

35.261,69

409 Rezerve

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

Proračun
januar–marec
2011

5.024,46
234.192,61

1. člen
S tem se določa in ureja začasno financiranje Občine
Benedikt v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

–
239.217,07

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:

1.887,70

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

V.

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

–

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

–
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BISTRICA OB SOTLI

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

–

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

55

ODPLAČILO DOLGA

19.488,73

550 Odplačilo domačega dolga

19.488,73

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

3.525,95

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–19.488,73

XI.

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

–23.014,68

OCENA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH 31. 12. 2010

10.820,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu,
če niso načrtovani v začasnem financiranju.
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
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanja proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki 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.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 41002-009/2010-1
Benedikt, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 2. člena Zakona o
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), ter 15. člena
Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 2. redni seji dne
10. 12. 2010 sprejel

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

81.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško,
Radeče in Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata –
Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Uradni
list RS, št. 73/08 in 79/09), se v vseh členih in vseh sklonih
črtajo besedne zveze »komunalni nadzor«, »komunalno nadzorstvo« in »komunalni nadzornik« in nanje vezane besedne
povezave.
2. člen
V vseh členih odloka se beseda »predstojnik« v vseh
sklonih nadomesti z besedo »vodja« v ustreznih sklonih.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se za prvim stavkom doda
nov stavek, ki se glasi: »Občine na Skupni prekrškovni organ
prenašajo izvajanje nalog po zakonu, ki ureja področje občinskega redarstva in zakonu, ki ureja področje inšpekcijskega
nadzora.«
4. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»Predpisi iz prejšnjega odstavka so v obliki seznama objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic ter spletni strani
občine, kjer je sedež Skupnega prekrškovnega organa.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi postanejo
tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta besedna zveza: »in
zastopa«.
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedno zvezo »prebivalcev občin ustanoviteljic« namesto vejice postavi pika in
črta nadaljnje besedilo. Za prvim stavkom se doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »Način delitve potrebnih sredstev občine
ustanoviteljice za vsako proračunsko leto posebej določijo v
finančnem načrtu Skupnega prekrškovnega organa, ki je del
proračunov občin ustanoviteljic. Finančni načrt vsebuje natančno delitev stroškov po posameznih postavkah in posameznih
občinah.«
V tretjem odstavku se besedna zveza »30. 9. preteklega
leta« nadomesti z besedno zvezo »1. 1. preteklega leta glede
na leto za katerega se pripravlja proračun«.
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V osmem odstavku se besedna zveza »do 20. v mesecu
za tekoči mesec«, nadomesti z besedno zvezo »skladno z
veljavnim zakonom in dogovorom«.
7. člen
Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe v
inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin,
pomembnih za odločitev, lahko po pooblastilu vodje opravljajo
tudi druge uradne osebe, zaposlene v Skupnem prekrškovnem
organu.«
8. člen
Za enajsto alinejo prvega odstavka 20. člena se doda
nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– opravljati upravno izvršbo za občine ustanoviteljice na
področjih, kjer so občine ustanoviteljice pristojne za izvajanje
upravne izvršbe v skladu s predpisi,«
Dosedanja dvanajsta alineja postane trinajsta.
9. člen
VII. poglavje se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Župani občin ustanoviteljic Skupnega prekrškovnega organa, sklenejo spremembe in dopolnitve Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v 30 dneh po
uveljavitvi tega odloka.
11. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah
ustanoviteljicah.
Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih
glasilih svojih občin, v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Odlok se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji objavi.
Št. 032-0009/2010-02-02
Bistrica ob Sotli, dne 10. decembra 2010
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

CELJE
82.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Zahodno Ostrožno

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1 in 108/09 ZPNačrt‑A) in 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne
21. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Zahodno Ostrožno
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta

Št.

3 / 14. 1. 2011 /

Stran

307

1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan
(Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) se
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zahodno
Ostrožno (št. proj. 87/86 v marcu 1988, izdelal Razvojni center Celje, TOZD Planiranje, Celje, Uradni list SRS, št. 36/88)
spremeni in dopolni po projektu št. št. 09006, ki ga je izdelalo
podjetje Biro Žveplan d.o.o, Lava 5, 3000 Celje.
2. člen
2. člen odloka (Uradni list SRS, št. 36/88) se dopolni tako,
da se na koncu doda nov odstavek, ki glasi, ki se glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Zahodno Ostrožno (št. proj. 87/86 v marcu 1988, izdelal Razvojni center
Celje, TOZD Planiranje, Celje) se spremenijo in dopolnijo po
projektu št. 09006, ki ga je izdelalo podjetje Biro Žveplan d.o.o,
Lava 5, 3000 Celje in je sestavni del tega odloka.«.
3. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda nov
odstavek, ki glasi:
»V obravnavanem ureditvenem območju 1b, ki obsega tudi zemljišča s parcelnimi številkami: 1030/32, 1030/5,
1030/27, 1030/23, 1030/29, 1030/22 in 1031/1, vse k.o. Ostrožno so dovoljene:
– rekonstrukcije, prizidave, nadzidave obstoječih objektov,
rušitve in novogradnje pod pogoji oblikovanja iz 4. člena tega
odloka,
– novogradnje na opredeljenih stavbnih zemljiščih,
– izgradnja komunalne, prometne, energetske ter vodne
infrastrukture,
– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov«.
4. člen
6. člen se spremeni in dopolni tako, da se črta prvi odstavek in se nadomesti z novim, ki glasi:
»Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje:
– dovoljena je gradnja sodobnih, arhitekturno kvalitetnih,
ter energetsko učinkovitih stanovanjskih objektov,
– novogradnje morajo biti v gabaritih prilagojene gabaritom obstoječe pozidave in praviloma ne presegajo višine dveh
etaž; prizidki so dopustni do višine obstoječega objekta; v mejah funkcionalnega zemljišča in do 50% volumna obstoječega
objekta; nadzidave so dopustne do višine sosednjih objektov
in ne smejo poslabšati bivalnih pogojev,
– objekti, ki imajo zazidano površino večjo od 200 m2
morajo biti oblikovani tako, da je stavbna masa prilagojena
tipologiji; naklon, barva in tekstura strešin morajo biti usklajeni
z značajem naselja, načeloma so zaželene dvokapnice v rimi
z nagibi terena,
– pri lociranju novogradenj in prizidkov je treba upoštevati
predpisane odmike od prometnih površin in infrastrukturnih
objektov ter sosednjih objektov. Upoštevati je treba gradbene
linije, ki so izražene v prostoru,
– ograje so dopustne v obliki žive meje, utrjene z žično
mrežo do višine 180 cm, oporni zidovi, razen v mejnih primerih
(sanacija zemeljskih plazov) niso dovoljeni, dovoljena je ograditev športnih objektov ob opravljanju dejavnosti ter infrastrukturnih objektov,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je mogoča
kot prizidek ali prostostoječ objekt,
– skupna maksimalna zazidanost parcele je do 0,4«,
ter tako, da se dodata nova odstavka, ki glasita:
»Pogoji za komunalno urejanje znotraj obravnavanega
območja 1b so:
– vsi priključki na javno infrastrukturo se izvedejo po pogojih in soglasjem upravljavcev infrastrukture,
– dovoljena je energetska oskrba objektov z alternativnimi
viri energije (toplotne črpalke, fotovoltaika, solarna energija
ipd.),
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– možne so tolerance pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi, če le‑te pomenijo izboljšanje tehničnih in
prostorskih rešitev, ki jih potrdijo upravljavci infrastrukture.«
»Pogoji za varovanje okolja znotraj obravnavanega območja 1b so:
– komunalna infrastruktura mora biti načrtovana v skladu
s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08) ter Uredbo
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07),
– odpadne komunalne vode predvidenih objektov se bodo
odvajale v predviden javni fekalni kanal skladno s pogoji upravljavca. Potek predvidenega javnega fekalnega kanala je razviden iz grafičnih prilog projekta, ki je podlaga temu odloku,
– odvajanje padavinskih vod je potrebno urediti v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah (ZV‑1, Uradni list
RS, št. 67/02) in sicer na tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin. V fazi
PGD za posamezen objekt je potrebno predvideti zadrževanje
padavinskih vod pred iztokom,
– padavinske vode je potrebno prioritetno ponikati, pri
tem pa morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih
in manipulativnih površin. Če ponikanje zaradi sestave tal ni
možno (možnost ponikanja poda v fazi PGD projekta geološko
poročilo), je potrebno padavinske vode speljati v površinski
odvodnik, kot je predvideno v grafičnih prilogah projekta, ki je
podlaga temu odloku,
– upoštevati je potrebno ukrepe in rešitve s področja varstva pred požarom (22. člen Zakona o varstvu pred požarom,
Uradni list RS, št. 3/07),
– upoštevati je potrebno predvidene omilitvene ukrepe pri
načrtovanju novih objektov, kolikor se bo gradnja le‑teh pričela
pred dokončno izvedbo predvidenih lokalnih protipoplavnih
ukrepov na vodotoku Sušnica skladno s hidrološko‑hidravlično
presojo št. 132/10, avgust 2010, Hidrosvet d.o.o., Celje ter
»Strokovnimi podlagami za zagotavljanje poplavne varnosti«
(IDP‑Hidrosvet d.o.o, št. projekta 119/09),
– kote pritličja (±0.00) novih objektov kot omilitveni ukrep
so:
– 246.5 mNV za objekte na parc. št. 1031/1
– 245.5 mNV za objekte na parc. št. 1030/32
– 245.4 mNV za objekte na parc. št. 1030/5, 1030/27,
1030/23, 1030/29, 1030/22,
– zunanje ureditve objektov se uredijo na koto obstoječega terena.
– vsi novi objekti v območju ureditve morajo biti odmaknjeni najmanj 5 m od zgornjega roba brežine stare struge
Sušnice«.
5. člen
7. člen odloka se dopolni tako, da se črta prva alineja in
nadomesti z novo, ki glasi
– »v fazi načrtovanja novega objekta se določi velikost potrebnega zemljišča za gradnjo in lego objekta na zemljišču za
vsak objekt posebej, pri tem pa je potrebno spoštovati odmike
objektov od parcelne meje, pogoje nosilcev urejanja prostora
in konfiguracijo terena in naslednjimi merili:
– minimalni odmiki objektov od parcelne meje, ki ni v lasti
investitorja so:
– za stanovanjski objekti 4 m,
– za enostavni in nezahtevni objekti 1,5 m s soglasjem
soseda mejaša oziroma 4 m brez soglasja,
– prepisani odmiki za objekte ne veljajo za komunalno,
energetsko in prometno infrastrukturo«.
6. člen
Za celotno območje prostorskega akta so mogoča:
– upravičena odstopanja pri umestitvi objektov v prostor
in načrtovanju komunalne in energetske infrastrukture, ki bi
pomenila učinkovitejše tehnične rešitve oziroma zagotavljanje
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minimalne komunalne oskrbe območja in ki so v skladu s pogoji
in usmeritvami upravljavca;
– namestitev fotovoltaičnih elementov, vendar le v ravnino
strešin objektov ali na način fasadnih elementov.
7. člen
Smernice in mnenja za obravnavano območje so del
projekta iz 1. člena tega odloka in so stalno na vpogled vsem
zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
8. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem
zainteresiranim na Mestni občini Celje, Oddelku za okolje in
prostor ter komunalo.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne
občinske in republiške inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0011/2008
Celje, dne 21. decembra 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

KOBILJE
83.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobilje
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 37. člena Statuta Občine Kobilje (Glasilo Občine
Kobilje, št. 8/06) je župan Občine Kobilje dne 27. 12. 2010
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kobilje
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kobilje (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 Kobilje za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 15/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43
III.

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 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
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

v EUR
Proračun
januar–marec
2011
162.697,00
126.612,00
110.679,00
106.081,00
3.508,00
1.090,00
/
15.933,00
11.583,00
25,00
/
/
4.325,00
8.100,00
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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
8.100,00
/

27.985,00
27.985,00
169.946,00
69.553,00
23.454,00
3.550,00
40.824,00
650,00
1.075,00
41.742,00
/
12.863,00
7.300,00
21.579,00
/
52.331,00
52.331,00
6.320,00
6.320,00
–7.249,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

8.750,00

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.)

–15.999,00
–8.750,00
7.249,00

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

8.147,00

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, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

Stran

310 /

Št.

3 / 14. 1. 2011
6. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki 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.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen

Uradni list Republike Slovenije
Dne 28. 6. 1999 je občinski svet sprejel odlok o spremembi navedenega odloka. Sprememba se je nanašala na
spremembo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter
na območje kolesarske poti na vzhodnem robu Kranjske Gore.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/99.
Tokratna sprememba se nanaša na bolj natančno opredelitev dovoljenih posegov, ki se nanašajo na ureditev komunalne
in prometne infrastrukture, na celotnem območju lokacijskega
načrta. S tem bi se omogočila izvedba vseh komunalnih vodov
pod kolesarsko potjo. Potek kolesarske poti se ne spreminja,
kot tudi ne potek kanalizacijskega kolektorja in plinovoda.
Ker se spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta nanašajo zgolj na posamičen poseg v prostor ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih
zemljišč in objektov, se postopek v skladu z določili 61.a člena
Zakona o prostorskem načrtovanju izvede po skrajšanem postopku.

(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.
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. 24/SK/2010SG
Kobilje, dne 27. decembra 2010
Župan
Občine Kobilje
Stanko Gregorec l.r.

KRANJSKA GORA
84.

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev
Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor,
plinovod in kolesarsko pot od Hrušice
do Rateč (T1 LN)

Na podlagi 55., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 108/09)
in 30. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list
RS, št. 55/07, 122/08) je župan Občine Kranjska Gora sprejel

SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev Lokacijskega
načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod
in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN)
1. člen
Ocena stanja in razlog za pripravo sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta
S tem sklepom župan Občine Kranjska Gora določa, da
se pripravijo Spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta za
kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice
do Rateč (T1 LN) (v nadaljevanju: LN).
Odlok o lokacijskem načrtu za kanalizacijski kolektor,
plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč, je občinski svet Občine Kranjska Gora sprejel na svoji 50. seji dne
25. 11. 1998. Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Gorenjske št. 38/1998.

2. člen
Območje sprememb lokacijskega načrta
Spremembe se nanašajo na celotno območje lokacijskega načrta.
3. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za LN se po potrebi izdelajo strokovne podlage z idejno
rešitvijo ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag in
idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi lastnikov zemljišč
in Občine Kranjska Gora.
4. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev
Lokacijskega načrta in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta je naslednji:
opravila v postopku
sklep o pripravi
strok. podlage +
idejne rešitve
izdelava osnutka
OPPN
pridob. smernic –
15 dni in uskl.
dopolnitev osnutka
OPPN
javna razgrnitev
OPPN – 15 dni
javna obravnava
seznanitev s
pripombami
javnosti
zapisnik o prip. in
predlogih
strokovna stališča
dopolnitev predloga
OPPN
mnenja k predl.
OPPN – 15 dni
obravnava OPPN –
sprejem
objava v uradnem
glasilu
končni elaborat
(po objavi)

meseci
akterji
občina

1

2

3

4

5

X

načrtovalec

XXXX

načrtovalec

XXXX

nos. urej.

XX

načrtovalec

XX

občina

XX

občina

X

OS

X

občina

X

načrtovalec
načrtovalec

X
X

nosilci urej.

XX

OS

X

občina

X

načrtovalec

X
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5. člen
Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v
roku 15 dni od prejema vloge, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save
2. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO Ljubljana (narava)
3. Ministrstvo za kulturo (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj)
4. Občina Kranjska Gora (za lokalne ceste in javno razsvetljavo)
5. Komunala Kranjska Gora d.o.o., (za vodovod, odpadne
vode in odpadke)
6. Elektro Gorenjske d.d., (za električno energijo)
7. Telekom Slovenije, d.d., Enota Kranj (za telekomunikacije)
8. UPC Telemach d.o.o. (za kabelsko komunkacijo)
9. Zavod za gozdove, Območna enota Bled
10. Slovenske železnice
11. Ministrstvo za promet, DRSC
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami
14. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor.
6. člen
Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev LN zagotovi Občina Kranjska Gora.
Spremembe in dopolnitve LN bodo pripravljene po postopku za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) s tekstualnim delom, grafični del se ne spreminja.

Tarifna skupina

Enota
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7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Kranjska
Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505/14-2/2010-BP
Kranjska Gora, dne 3. januarja 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

LJUBLJANA
85.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

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

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

Cena brez DDV
na enoto

Dodatek
za povečanje
energetske
učinkovitosti
na enoto *

20% DDV

Končna cena
z DDV na enoto

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu

EUR/MWh

42,0016

0,5000

8,5003

51,0019

– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/m3

2,8058

0,0300

0,5672

3,4030

1.504,8017

9.028,8102

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MW/leto

7.524,0085

NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu

EUR/MWh

46,7628

0,5000

9,4526

56,7154

– za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/m3

3,1214

0,0300

0,6303

3,7817

1.741,8703

10.451,2218

za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MW/leto

8.709,3515
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SKLEP
o imenovanju Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 101/13. 12. 2010.
3. člen
Ta cenik začne veljati 15. januarja 2011.
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

MEDVODE
86.

Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne
pomoči za novorojence v Občini Medvode

Na podlagi 5. člena Odloka o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 26/04) ter
54. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 –
UPB) objavlja župan Občine Medvode

SKLEP
o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči
za novorojence v Občini Medvode

1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto
imenuje
Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto v naslednji
sestavi:
1. Elizabeta GRILL, predsednica,
Novo mesto, Na Tratah 13
2. mag. Damir DELIČ, član,
Novo mesto, Vorančeva ulica 13
3. dr. Boris DULAR, član,
Smolenja vas 41
4. Marija MOŽE ŠENIČAR, članica,
Dolž, Jesenovec 42
5. Ana PONIKVAR, članica,
Birčna vas 55A
6. Stanislav ZALAR, član,
Novo mesto, Na hribu 100
7. mag. Renata ZUPANČIČ, članica,
Novo mesto, Kočevarjeva ulica 10b.
2.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-17/2010
Novo mesto, dne 23. decembra 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

1. člen
Višina enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini
Medvode se uskladi za 1,9% in znaša 203,01 evrov.
2. člen
Znesek usklajene enkratne denarne pomoči za novorojence iz prejšnjega člena se uporablja od 1. 2. 2011 dalje.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati prejšnji Sklep
o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v
Občini Medvode.
Št. 122-1/11
Medvode, dne 5. januarja 2011
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

NOVO MESTO
87.

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora
Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 39. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 3. seji dne 23. 12.
2010 na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sprejel

ŠENTRUPERT
88.

Odlok o programu opremljanja in merilih
za odmero komunalnega prispevka
za območje urejanja obrtno podjetniške cone
Šentrupert

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02
in spremembe), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone
Šentrupert (Uradni list RS, št. 50/93) ter 19. člena Statuta Občine
Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet
Občine Šentrupert na 3. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje urejanja
obrtno podjetniške cone Šentrupert
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta obrtno
podjetniške cone Šentrupert in podrobnejša merila za odmero
komunalnega prispevka.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja
zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec
za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zavezancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno
infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu
zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to
vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
Obračunski stroški opremljanja so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih
prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
Zemljišče namenjeno za gradnjo je zemljiška parcela
oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi
objekt.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
3. člen
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo komunalne opreme na obračunskem
območju.
Tabela 1: Skupni stroški komunalnega opremljanja za
območje urejanja OPC Šentrupert
Vrsta komunalne opreme
Cestno omrežje –
makadam – gradbeni del
ceste
(cesta od obstoječe
Šentrupert–Prelesje do
vodotoka Bistrica)
Cestno omrežje – asfalt
(cesta od obstoječe
Šentrupert–Prelesje do
vodotoka Bistrica)
Nakup zemljišč (cesta +
pločnik + bankina 0,5 m
na vsako stran)
Vodovodno omrežje
(100 duktil) (od Poštaj
(parkirišče Prijatelj) do
obrtne cone)
Vodovod . Podbijanje
Bistrice (cca 25 m)
(izdelava gradbenega
jaška, horizontalno
vrtanje, umestitev
zaščitne cevi, umeščanje
osnovne cevi in nadzor
ARSO)
Cestno omrežje
(znotraj obrtne cone)
Odpadno kanalizacijsko
omrežje
(znotraj obrtne cone)
Skupna čistilna naprava
Meteorno kanalizacijsko
omrežje

%

Delež

Cena
(ocena
investicije)

22,44% 18,17%

142.500,00 €

19,75% 15,99%

125.400,00 €

10,26%

8,31%

65.170,00 €

4,07%

3,30%

25.848,00 €

1,34%

1,08%

8.500,00 €

8,60%

6,96%

54.579,00 €

3,89%
4,73%

3,15%
3,83%

24.720,00 €
30.000,00 €

7,13%

5,78%

45.300,00 €

Vrsta komunalne opreme
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%

Delež

Zadrževalnik z lovilcem
olj
1,89% 1,53%
Vodovodno omrežje
(80 duktil)
(znotraj obrtne cone)
5,26% 4,26%
Elektroenergetsko NN
omrežje (ocena)
1,81% 1,46%
Priključek in povečanje
moči TP (ocena)
1,26% 1,02%
Javna razsvetljava
(svetilke in potrebni
kabel)
1,56% 1,26%
Prižigališče JR
0,57% 0,46%
TK omrežje
4,41% 3,57%
Hortikulturna ureditev
1,02% 0,83%
SKUPAJ . Gradbeni del
Nepredvidena dela
10,00% 8,10%
Projektna dokumentacija
3,00% 2,43%
Geodetski posnetki
2,50% 2,02%
Parcelacija
2,50% 2,02%
Inženiring
3,00% 2,43%
Nadzor
2,50% 2,02%
Skupaj
123,50% 100,00%
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Cena
(ocena
investicije)
12.000,00 €
33.420,16 €
11.475,00 €
8.000,00 €
9.900,00 €
3.600,00 €
28.000,00 €
6.500,00 €
634.912,16 €
63.491,22 €
19.047,36 €
15.872,80 €
15.872,80 €
19.047,36 €
15.872,80 €
784.116,52 €

Stroški odkupa zemljišč za dostopno cesto so upoštevani
v izračunu skupnih stroškov.
Cene so preračunane na nivo cen 31. oktober 2010. Vse
cene so brez DDV.
Podlaga za odmero komunalnega prispevka v obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme (Tabela 2). Obračunski stroški komunalne opreme so tisti
del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz
sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo
določljive zavezance.
Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih investicij.
Za obravnavano območje je predvideno delno financiranje
iz drugih virov, tj. s strani Občine Šentrupert (100% delež za
izgradnjo ceste od obstoječe Šentrupert–Prelesje do vodotoka
Bistrica in 100% delež vodovoda od Poštaj do obrtne cone),
tako da preostali strošek investicije v načrtovano komunalno
opremo bremeni zavezance za plačilo komunalnega prispevka, ki Občini Šentrupert plačajo sorazmerni del komunalnega
prispevka ali z njo sklenejo pogodbo o opremljanju.
Tabela 2: Obračunski stroški komunalnega opremljanja
z načrtovano komunalno opremo za območje urejanja OPC
Šentrupert
Vrsta komunalne
opreme
Cestno omrežje –
makadam – gradbeni
del ceste
(cesta od obstoječe
Šentrupert–Prelesje do
vodotoka Bistrica)
Cestno omrežje ‑ asfalt
(cesta od obstoječe
Šentrupert–Prelesje do
vodotoka Bistrica)
Nakup zemljišč
(cesta + pločnik +
bankina 0,5 m na vsako
stran)

%

Delež

Cena (ocena
investicije)

0,00%

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00%

0,00 €
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Vrsta komunalne
opreme
Vodovodno omrežje
(100 duktil)
(od Poštaj (parkirišče
Prijatelj) do obrtne
cone)
Vodovod . Podbijanje
Bistrice (cca 25 m)
(izdelava gradbenega
jaška, horizontalno
vrtanje, umestitev
zaščitne cevi,
umeščanje osnovne
cevi in nadzor ARSO)
Cestno omrežje
(znotraj obrtne cone)
Odpadno kanalizacijsko
omrežje
(znotraj obrtne cone)
Skupna čistilna naprava
Meteorno kanalizacijsko
omrežje
Zadrževalnik z lovilcem
olj
Vodovodno omrežje
(80 duktil)
(znotraj obrtne cone)
Javna razsvetljava
(svetilke in potrebni
kabel)
Prižigališče JR
Hortikulturna ureditev
SKUPAJ . Gradbeni del
Nepredvidena dela
Projektna
dokumentacija
Geodetski posnetki
Parcelacija
Inženiring
Nadzor
Skupaj

%

0,00%

Uradni list Republike Slovenije
Delež

0,00%

Cena (ocena
investicije)

0,00 €

0,00%

0,00%

0,00 €

24,81%

20,09%

54.579,00 €

11,24%
13,64%

9,10%
11,04%

24.720,00 €
30.000,00 €

20,59%

16,67%

45.300,00 €

5,45%

4,42%

12.000,00 €

15,19%

12,30%

33.420,16 €

4,50%
1,64%
2,95%

3,64%
1,32%
2,39%

10,00%

9.900,00 €
3.600,00 €
6.500,00 €
220.019,16 €
8,10% 22.001,92 €

3,00%
2,50%
2,50%
3,00%
2,50%
123,50%

2,43%
6.600,57 €
2,02%
5.500,48 €
2,02%
5.500,48 €
2,43%
6.600,57 €
2,02%
5.500,48 €
100,00% 271.723,66 €

Stroški odkupa zemljišč za dostopno cesto so upoštevani
v izračunu obračunskih stroškov. Cene so preračunane na nivo
cen 31. oktober 2010. Vse cene so brez DDV.
Višina obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture se določi v skladu z določili Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert (Uradni
list RS, št. 126/08).
Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na m2
zemljišča, ki se opremlja, so skupaj 3,77 EUR/m2.
Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme na m2
neto tlorisne površine objektov so skupaj 11,17 EUR/m2.
III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA M2 ZEMLJIŠČA NAMENJENEGA
ZA GRADNJO IN NA M2 NETO TLORISNE POVRŠINE
OBJEKTOV
4. člen
Tabela 4: Preračun obračunskih stroškov na enoto m2:
Stroški komunalne opreme
(ps) prispevna stopnja zavezanca
Površina zemljišč

271.723,66 €
1,2
15.144 m²

Površina neto tlorisnih površin objektov
Cpi1 (obračunski stroški načrtovane
infrastrukture na m2 zemljišča predvidenega
za pozidavo)
Cti1 (obračunski stroški načrtovane
infrastrukture na m2 neto tlorisne površine
objekta)
Cpi,obst (obračunski stroški obstoječe
infrastrukture na m2 zemljišča predvidenega
za pozidavo)
Cti,obst (obračunski stroški obstoječe
infrastrukture na m2 neto tlorisne površine
objekta)

3.557,05 m²
17,94 €/m2
76,39 €/m2
3,77 €/m2
11,17 €/m2

Površina celotnega obračunskega območja, ki se v območju urejanja OPC Šentrupert komunalno opremlja v enem
obračunskem območju, meri 15.144 m2.
Cena gradbene izgradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture, cena celotnih stroškov izdelave programa
opremljanja, ocene stroškov izdelave projektne dokumentacije
za objekte in naprave ter površine, ki sestavljajo komunalno, energetsko in prometno opremo in njihovo priključitev na
ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, ocene stroškov izdelave geodetskih posnetkov in stroški izdelave parcelacije
ter stroškov tehničnega svetovanja, gradbenega inženiringa
in nadzora znaša 271.723,66 €, preračunano na nivo cen
31. oktober 2010.
Cena stroškov načrtovane komunalne opreme na m2
zemljišča predvidenega za gradnjo znaša 17,94 €/m2.
Cena stroškov načrtovane komunalne opreme na m2 neto
tlorisne površine objektov znaša 76,94 €/m2.
Cena stroškov obstoječe komunalne opreme na m2 parcele znaša 3,77 €/m2.
Cena stroškov obstoječe komunalne opreme na m2 neto
tlorisne površine objektov znaša 11,17 €/m2.
IV. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Komunalni prispevek načrtovane komunalne opreme se
izračunava po naslednji formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
KPij

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
KP
x Cpi,obst + Atlorisna x Cti,obst
obračunskem
območju,
i,obst = Aparcela
Aparcela površina parcele,
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 zemljišča
predvidenega za gradnjo na obračunskem območju
+ ΣKPi,obstopreme,
KP = vrsto
ΣKPijkomunalne
za posamezno
Dp
delež zemljišča predvidenega za pozidavo pri izračunu komunalnega prispevka,
Kdejavnost faktor dejavnosti,
Atlorisna neto tlorisna površina objekta,
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m² neto tlorisne
površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
i
posamezna vrsta komunalne opreme,
j
posamezno obračunsko območje.
6. člen
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na
območju občine se izračunava po naslednji formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
Uradni list Republike Slovenije

KPi,obst = Aparcela x Cpi,obst + Atlorisna x Cti,obst
KPi,obst

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme na
posameznem
območju,
KP = obračunskem
ΣKPij + ΣKP
i,obst
Aparcela površina zemljišča namenjenega za pozidavo
objekta,
Cpi
povprečni obračunski stroški, preračunani na m2
zemljišča predvidenega za pozidavo za posamezno
vrsto komunalne opreme,
Atlorisna neto tlorisna površina objekta,
Cti
obračunski stroški, preračunani na m² neto tlorisne
površine objekta na obračunskem območju za posax Cvrsto
Dp) + (Kdejavnost
x Atlorisna x Ctij x Dt)
KPij = (Aparcela
mezno
opreme,
pij x komunalne
i
posamezna vrsta komunalne opreme.
7. člen
Skupni komunalni prispevek se izračunava, kot vsota
KPi,obst = Aparcela x Cpi,obst + Atlorisna x Cti,obst
komunalnega
prispevka načrtovane komunalne opreme in komunalnega prispevka obstoječe komunalne opreme, po naslednji formuli:

KP = ΣKPij + ΣKPi,obst

Št.

9. člen
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo plačati sorazmerni delež
komunalnega prispevka Občini Šentrupert ali skleniti z Občino
Šentrupert pogodbo o opremljanju za izgradnjo komunalne
infrastrukture.
(2) Investitor mora infrastrukturo zgraditi, zanjo pridobiti
gradbeno in uporabno dovoljenje in jo predati Občini Šentrupert
oziroma upravljalcem posamezne infrastrukture.
(3) Osnova za odmerno odločbo ali pogodbo o opremljanju je Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na
območju OPC Šentrupert, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA
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svetovanje d.o.o., Tacenska 93, 1000 Ljubljana, z datumom
november 2010, št. projekta PO‑002/2010‑ŠEN.
(4) Program opremljanja je na vpogled na Občini Šentrupert.
VI. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namensko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja
na območju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2010
Šentrupert, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

V. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
8. člen
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine (Dpi in Dti)
S tem odlokom se določi, da je razmerje med delom
zemljišča predvidenega za pozidavo in merilom neto tlorisne
površine predvidenih objektov (Dpi in Dti) pri izračunu komunalnega prispevka Dpi:Dti = 0,5:0,5.
Faktor dejavnosti (kdejavnost)
Glede na načrtovano gradnjo se s tem odlokom določi
faktor dejavnosti – Kdejavnost = 1,2.
Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka
Olajšave za zavezance in oprostitve za plačilo komunalnega prispevka niso predvidene.
Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo pri
plačilu komunalnega prispevka
Znižanje komunalnega prispevka zaradi minulih vlaganj
investitorja v komunalno opremo, kadar je ugotovljeno, da je
investitor v preteklosti sam financiral izgradnjo posamezne
komunalne infrastrukture. V primeru OPC Šentrupert tega primera ni.
Indeksiranje stroškov opremljanja
Izračunana vrednost Cpi in Cti velja na dan 31. oktober
2010. Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri
izračunu komunalnega prispevka na dan izračuna revalorizirajo
z indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
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VLADA
89.

Uredba o metodologiji za določitev razvitosti
občin

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 24. člena Zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o metodologiji za določitev razvitosti občin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa metodologijo za določitev razvitosti
občin na podlagi:
– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število
delovno aktivnega prebivalstva občine,
– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja
prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in
stopnja delovne aktivnosti na območju občine,
– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z
dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), opremljenost
s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne
kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in
poseljenost občine.
2. člen
(organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva
pri izračunu kazalnikov)
(1) Za določitev kazalnikov iz prejšnjega člena se določijo
naslednji organi za pripravo podatkov in obdobje, ki se upošteva pri izračunu kazalnikov:
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Kazalnik

Organ, pristojen za pripravo podatkov

Obdobje, ki se upošteva
pri izračunu kazalnika

1. Kazalniki razvitosti občine:
bruto dodana vrednost gospodarskih družb na
zaposlenega
osnova za dohodnino na prebivalca občine

Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve
Davčna uprava Republike Slovenije

2007, 2008 in 2009

Statistični urad Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije

2006, 2007 in 2008
2007, 2008 in 2009

Statistični urad Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije
Statistični urad Republike Slovenije

2008, 2009 in 2010
2007, 2008 in 2009
2007, 2008 in 2009

Statistični urad Republike Slovenije

2002

Ministrstvo za kulturo
Statistični urad Republike Slovenije
Ministrstvo za okolje in prostor
Statistični urad Republike Slovenije

stanje 20. 9. 2010
2009
2007
2010

število delovnih mest na število delovno aktivnega
prebivalstva občine
2. Kazalniki ogroženosti občine:
indeks staranja prebivalstva občine
stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine
stopnja delovne aktivnosti na območju občine
3. Kazalniki razvojnih možnosti občine:
oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih
služb (delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno
kanalizacijo)
opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni
spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture)
delež območij Natura 2000 v občini
poseljenost občine

2006, 2007 in 2008

(2) Kazalnik opremljenosti s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture) je aritmetično povprečje števila kulturnih spomenikov in števila objektov
javne kulturne infrastrukture, preračunano na prebivalca in na
površino občine.
3. člen
(standardizacija kazalnikov)
(1) Vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih zagotavljajo
pristojni organi iz prejšnjega člena, se standardizirajo, in sicer
na naslednji način:
standardizirana vrednost kazalnika za občino =

(dejanska vrednost kazalnika za občino – minimalna vrednost kazalnika)
(maksimalna vrednost kazalnika – minimalna vrednost kazalnika)

(2) Za kazalnike indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti na območju občine, opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne
kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini
in poseljenost občine se standardizirana vrednost kazalnika
uporabi tako, da se standardizirana vrednost kazalnika odšteje
od vrednosti 1.
4. člen
(izračun koeficienta razvitosti občine)
(1) Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo
aritmetičnega povprečja standardiziranih vrednosti kazalnikov
v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja standardiziranih
vrednosti kazalnikov v državi, pri čemer je koeficient povprečne
razvitosti občin v državi 1,00.
(2) Koeficient razvitosti občine se izračuna na naslednji
način:
vsot a standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini/število kazalnikov
koeficient razvitosti občine =
vsota standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi/število kazalnikov
(3) Koeficient razvitosti občine se zaokroži navzgor na
dve decimalni mesti.
5. člen
(obdobje, za katero se določi razvitost občine)
Ta uredba se uporablja za določitev koeficientov razvitosti
občin za leti 2011 in 2012.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09).

Uradni list Republike Slovenije
7. člen

Št.
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(začetek veljavnosti)

skupnega javnega naročila ali velikega naročila, se smiselno
uporabljajo določbe III. in IV. poglavja te uredbe.

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

II. PREDMETI SKUPNEGA JAVNEGA NAROČANJA

Št. 00712-1/2011
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2010-1611-0176
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

90.

Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za
javno naročanje

Na podlagi šestega odstavka 3. člena Zakona o javni
agenciji za javno naročanje (Uradni list RS, št. 59/10) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju javnih naročil Agencije za javno
naročanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa zavezance, ki so dolžni ravnati v
skladu s to uredbo, predmete skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe skupnega javnega naročanja, postopek izvedbe
javnih naročil, ki presegajo vrednosti za objavo v Uradnem listu
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: velika naročila), druga
pravila pri izvajanju skupnega javnega naročanja in izvajanju
velikih naročil ter izjeme.
(2) Za javna naročila iz prejšnjega odstavka se ne štejejo
izjeme pri javnem naročanju, za katere se Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljnjem
besedilu: ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) ne uporabljata.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora zavezanec za
javna naročila iz osme točke prvega odstavka 17. člena ZJN-2
v primeru, da takšnega naročila ne bo posredoval v izvajanje
Javni agenciji za javno naročanje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija), pred začetkom izvajanja postopka
oddaje naročila pridobiti predhodno soglasje Vlade Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen
(1) Zavezanci po tej uredbi so ministrstva, organi v sestavi
ministrstev, vladne službe ter upravne enote (v nadaljnjem
besedilu: zavezanci).
(2) Udeležba v postopkih oddaje skupnih javnih naročil pri
predmetih, ki so določeni s to uredbo, ter udeležba v postopkih
oddaje velikih naročil je zavezujoča za vse zavezance, razen v
primeru, ko vlada v skladu z 22. oziroma 23. členom te uredbe
za posameznega zavezanca določi drugače.
(3) Pooblastilo za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila ali za izvedbo postopka oddaje velikega naročila
lahko agenciji dajo tudi drugi naročniki po zakonu, ki ureja javno
naročanje, ter za slednja tudi drugi subjekti, ki so zavezani
k uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. V primeru, da ti
naročniki dajo agenciji pooblastilo za izvedbo postopka oddaje

3. člen
Predmeti skupnega javnega naročanja so:
– nakup, konfiguracija in namestitev strojne računalniške
opreme,
– nakup in vzdrževanje naprav za fotokopiranje,
– nakup in vzdrževanje licenčne programske računalniške
opreme različnih tehnologij,
– vzdrževanje strojne računalniške opreme,
– storitve informacijske podpore uporabnikom,
– storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov
ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega
operaterja in nakup opreme za prenos podatkov,
– storitve stacionarne telefonije,
– zavarovanje premoženja,
– nakup osebnih in kombiniranih vozil z izjemo specialnih
vozil in vozil po posebnem naročilu,
– nakup energentov,
– nakup papirja za tiskanje,
– nakup pisarniškega materiala,
– fotografske storitve,
– najem poslovnih letalskih prevozov,
– nakup letalskih kart.
4. člen
(1) Vlada lahko na podlagi predloga agencije ali na lasten
predlog, po predhodnem mnenju agencije, s sklepom določi
tudi druge predmete skupnega javnega naročanja, ki niso določeni v prejšnjem členu.
(2) Sklep o dodatnih predmetih skupnega javnega naročanja mora vsebovati:
– predmet dodatnega skupnega javnega naročila,
– obdobje, za katerega bo sklenjena pogodba o izvedbi
javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: pogodba),
– okvirni časovni načrt izvedbe dodatnega skupnega javnega naročila,
– vrsto postopka oddaje dodatnega skupnega javnega
naročila.
III. POSTOPEK IZVEDBE SKUPNEGA JAVNEGA
NAROČANJA
5. člen
Agencija se je najmanj enkrat letno, najkasneje do konca
meseca novembra, dolžna posvetovati z ministrstvi in Generalnim sekretariatom Vlade Republike Slovenije o izvajanju
skupnega javnega naročanja.
6. člen
Agencija vsako leto pripravi predlog predmetov skupnega javnega naročanja, s katerim natančneje določi predmete
skupnega javnega naročanja iz 3. člena te uredbe in, v kolikor
je to potrebno, predmete skupnega javnega naročanja iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ter ostale podatke v skladu
s 36. členom ZJN-2. Agencija predlog predmetov skupnega
javnega naročanja posreduje vladi. Vlada na podlagi predloga
skupnega javnega naročanja in v skladu s 36. členom ZJN-2
sprejme sklep o določitvi skupnih javnih naročil.
7. člen
(1) Zavezanci so v roku 30 dni po sprejemu sklepa o
določitvi skupnih javnih naročil agenciji dolžni sporočiti lastne
potrebe glede predmetov skupnega javnega naročanja, h katerim izvajanju postopkov oddaje bodo pristopili v naslednjem
letu, ter naslednje podatke:
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– naziv zavezanca in kontaktne podatke osebe, pri kateri
je mogoče pridobiti dodatne informacije,
– predmete skupnega javnega naročanja, za katere posreduje potrebe,
– zagotovljena oziroma načrtovana sredstva za posamezno skupno javno naročilo,
– konkretne količine blaga ali storitev za obdobje, za katero se bo skupno javno naročilo oddalo, oziroma predvidene
količine, v kolikor konkretnih količin ni mogoče določiti, ter
– druge podatke, če so ti potrebni ali zahtevani s strani
agencije.
(2) Zavezanec je hkrati s podatki iz prejšnjega odstavka
agenciji dolžan posredovati kopijo sklepa o začetku postopka.
V kolikor so podatki iz prejšnjega odstavka že navedeni v sklepu o začetku postopka, ki ga sprejme zavezanec, zavezanec
agenciji posreduje samo kopijo sklepa o začetku postopka.
(3) Skladno s časovnim načrtom izvedbe postopka oddaje
posameznega skupnega javnega naročila ter sklepa o določitvi
skupnih javnih naročil iz 6. člena te uredbe posamezen zavezanec v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, sprejme
sklep o začetku postopka oddaje posameznega skupnega
javnega naročila.

– navedbo, da se pri posameznem velikem naročilu predvideva objava predhodnega informativnega obvestila, s potrebnimi podatki za objavo tega obvestila.
(2) Na podlagi prejetih seznamov velikih naročil agencija
vsako leto do konca meseca decembra pripravi seznam velikih
naročil vseh zavezancev in ga objavi na svoji spletni strani.
Agencija lahko združi velika naročila različnih zavezancev v
eno veliko naročilo, v kolikor gre za istovrstne predmete naročil. Seznam velikih naročil vseh zavezancev vsebuje vsaj
naslednje podatke:
– zavezance,
– predmete velikih naročil,
– časovni načrt izvedbe velikih naročil.
(3) V roku enega meseca po objavi seznama velikih naročil vseh zavezancev lahko zavezanci zahtevajo dopolnitev
seznama velikih naročil vseh zavezancev.
(4) V primeru, ko se sprejme rebalans proračuna, so
zavezanci v roku 15 dni agencijo dolžni obvestiti o vseh spremembah, ki so potrebne za pripravo pravilnega seznama velikih naročil vseh zavezancev. Agencija je v roku 15 dni dolžna
uskladiti seznam velikih naročil vseh zavezancev s sporočenimi
spremembami in ga objaviti na svoji spletni strani.

8. člen
(1) Kadar agencija izvaja skupno javno naročanje, pri
katerem je potrebno sodelovanje strokovnjakov s področja
predmeta skupnega javnega naročila, so posamezni zavezanci, za potrebe katerih se izvaja skupno javno naročanje, na
poziv agencije, v strokovno komisijo dolžni predlagati osebo
ali osebe, ki bodo sodelovale v postopku oddaje posameznega
skupnega javnega naročila.
(2) Oseba ali osebe, ki jih določi zavezanec v skladu s
prejšnjim odstavkom in so imenovane v strokovno komisijo,
so v času izvedbe postopka oddaje posameznega skupnega
javnega naročila dolžne sodelovati pri pripravi, spremljanju in
izvajanju tega javnega naročila.

12. člen
(1) Zavezanci morajo skladno s časovnim načrtom seznama velikih naročil vseh zavezancev ter upoštevaje 13. člen
te uredbe agenciji posredovati predlog za izvedbo velikega
naročila (v nadaljnjem besedilu: predlog za izvedbo).
(2) Predlog za izvedbo, ki ga zavezanec posreduje agenciji, mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
– naziv zavezanca in kontaktne podatke osebe, pri kateri
je mogoče pridobiti dodatne informacije,
– predmet velikega naročila, za katerega se posreduje
predlog za izvedbo,
– ocenjeno vrednost velikega naročila brez davka na dodano vrednost in izračun ocenjene vrednosti, na način kot ga
določa zakon, ki ureja javno naročanje,
– konkretne količine blaga, gradenj ali storitev za obdobje,
za katero se bo veliko naročilo oddalo, oziroma predvidene
količine, v kolikor konkretnih količin ni mogoče določiti,
– skrajni rok dobave predmeta velikega naročila oziroma
skrajni rok izvedbe predmeta velikega naročila,
– predvideno obdobje trajanja velikega naročila,
– okvirne specifikacije velikega naročila,
– navedbo kontrolnega organa in ostalih podatkov v zvezi
s (so)financiranjem, v kolikor gre za veliko naročilo, ki se (so)
financira iz sredstev Evropske unije,
– predlog najmanj enega člana strokovne komisije in njegovega namestnika, ki sta praviloma zaposlena pri zavezancu
in sta strokovnjaka s področja predmeta velikega naročila,
– pooblastilo za izvedbo postopka oddaje velikega naročila.
(3) Zavezanec je hkrati s podatki iz prejšnjega odstavka
agenciji dolžan posredovati kopijo sklepa o začetku postopka.
V kolikor so podatki iz prejšnjega odstavka že navedeni v sklepu o začetku postopka, ki ga sprejme zavezanec, zavezanec
agenciji posreduje samo kopijo sklepa o začetku postopka.
(4) Zavezanec v predlog za izvedbo lahko navede tudi:
– predlog tehničnih oziroma kadrovskih pogojev za ugotavljanje sposobnosti,
– predlog meril za izbor.
(5) Če agencija ugotovi, da predlog za izvedbo ne vsebuje
vseh podatkov iz drugega odstavka tega člena ali da za izvedbo naročila potrebuje dodatne podatke, v roku desetih dni od
prejema predloga za izvedbo pozove zavezanca, da predlog za
izvedbo dopolni. Zavezanec mora predlog za izvedbo dopolniti
najkasneje v roku desetih dni od prejema poziva za dopolnitev.
Do dopolnitve predloga za izvedbo agencija ni dolžna začeti z
izvajanjem postopka oddaje naročila.
(6) Agencija na svoji spletni strani objavlja seznam predmetov velikih naročil, ki jih je prejela in prevzela v izvajanje na

9. člen
Predstojnik agencije sprejme na podlagi posredovanih potreb zavezancev sklep o izvedbi skupnega javnega naročila.
10. člen
(1) Na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega
javnega naročila lahko:
– agencija podpiše krovno pogodbo, na podlagi katere
zavezanci podpišejo neposredne pogodbe, ali
– zavezanci neposredno podpišejo pogodbe ali
– agencija podpiše krovni okvirni sporazum, na podlagi
katerega zavezanci podpišejo okvirne sporazume oziroma neposredne pogodbe.
(2) Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zavezanci samostojno oddajajo posamezna naročila, ponovno
odpiranje konkurence pa, če je to potrebno, izvaja agencija.
(3) Z neposredno pogodbo se uredijo pravice in obveznosti
pogodbenih strank v zvezi s predmetom skupnega javnega naročila, vključno s finančnimi obveznostmi posameznega zavezanca.
IV. POSTOPEK IZVEDBE VELIKIH NAROČIL
11. člen
(1) Zavezanci so dolžni do konca meseca novembra
vsakega leta agenciji posredovati seznam velikih naročil, za
katere bo predvidoma potrebno izvesti postopke v naslednjem
letu. Seznam velikih naročil mora vsebovati vsaj:
– opis predmetov velikih naročil,
– predviden rok pošiljanja predloga za izvedbo iz 12. člena te uredbe agenciji,
– podatek o skrajnem roku dobave predmeta velikega
naročila oziroma skrajnem roku izvedbe predmeta velikega
naročila,
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podlagi predlogov za izvedbo zavezancev (v nadaljnjem besedilu: seznam velikih naročil v teku). V seznamu velikih naročil
v teku mora biti razvidno, v kateri fazi izvajanja je posamezno
veliko naročilo.
13. člen
(1) Predlog za izvedbo iz prejšnjega člena za predmete
velikih naročil, ki se dobavljajo ali izvajajo kontinuirano in za
katere se pogodbe sklepajo za obdobje dveh ali več let, mora
zavezanec agenciji posredovati vsaj šest mesecev pred potekom veljavnosti obstoječe pogodbe. Če zavezanec ugotovi, da
je veliko naročilo zahtevnejše zaradi vsebine javnega naročila,
vrednosti ali drugih okoliščin, mora to sporočiti agenciji in predlog za izvedbo posredovati vsaj osem mesecev pred potekom
veljavnosti obstoječe pogodbe.
(2) Predlog za izvedbo iz prejšnjega člena za predmete
velikih naročil, ki se dobavljajo ali izvajajo za krajše obdobje in
za katere se pogodbe sklepajo za obdobje krajše od dveh let,
mora zavezanec agenciji posredovati pravočasno, kar pomeni
z upoštevanjem rokov, ki jih določata zakon, ki ureja javno naročanje, in zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega
naročanja, ter z upoštevanjem zahtevnosti priprave razpisne
dokumentacije za določen predmet velikega naročila.
(3) Predlog za izvedbo iz prejšnjega člena, ki se nanaša
na prvi in drugi odstavek tega člena, zavezanci posredujejo
agenciji pred rokom, ki je določen v časovnem načrtu seznama velikih naročil vseh zavezancev, oziroma, v kolikor je
časovni načrt določen v mesecih, v predhodnem mesecu, ki
je določen v časovnem načrtu seznama velikih naročil vseh
zavezancev.
14. člen
(1) Agencija vodi postopke oddaje velikih naročil upoštevaje skrajne roke dobave predmeta velikega naročila oziroma
skrajne roke izvedbe predmeta velikega naročila. Vlada lahko
določi prednostne predmete velikih naročil v posameznem
proračunskem obdobju.
(2) Agencija praviloma izvaja samo tista velika naročila,
ki so, na podlagi posredovanih seznamov velikih naročil s
strani zavezancev, vključena na seznam velikih naročil vseh
zavezancev.
(3) Agencija lahko prevzame v izvajanje tudi veliko naročilo, ki ni vključeno na seznam velikih naročil vseh zavezancev.
Agencija prevzame v izvajanje takšno javno naročilo, če je izvedba velikega naročila nujno potrebna, tega pa ni bilo mogoče
predvideti in niti ni mogoče pripisati ravnanju zavezanca. V tem
primeru lahko zavezanec agenciji posreduje dodaten predlog
za izvedbo velikega naročila, v katerem mora poleg podatkov
iz drugega odstavka 12. člena te uredbe navesti tudi razloge
nepredvidljivosti in nujnosti ter jih utemeljiti.
(4) Če gre za javno naročilo, ki je istovrstno predmetu
naročil iz seznama velikih naročil v teku, lahko zavezanec javno naročilo odda v postopku, ki je na seznamu velikih naročil
v teku. V tem primeru mora zavezanec posredovati agenciji
dodaten predlog za izvedbo v roku 15 dni po objavi velikega
naročila na seznamu velikih naročil v teku.
(5) Če agencija ugotovi, da dodaten predlog za izvedbo
ne vsebuje vseh podatkov iz drugega odstavka tega člena ali
da za izvedbo naročila potrebuje dodatne podatke, se uporablja
peti odstavek 12. člena te uredbe.
15. člen
(1) Agencija po prejemu popolnega predloga za izvedbo
začne s postopkom oddaje velikega naročila.
(2) Agencija lahko predlog za izvedbo zavrne:
– če ne gre za veliko naročilo,
– če ugotovi, da predlog za izvedbo tudi po dopolnitvi ni
popoln ali da bi dodaten predlog za izvedbo velikega naročila,
ki ni vključeno na seznam velikih naročil vseh zavezancev, zaradi dodatnih vsebinskih zahtev onemogočil pravočasno oddajo
velikega naročila.
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(3) Agencija lahko v primerih iz prejšnjega odstavka, ob
upoštevanju prvega odstavka prejšnjega člena in razpoložljivih
zmogljivosti agencije, predlog za izvedbo prevzame v izvajanje,
če predlog za izvedbo izpolnjuje vse druge zahteve iz te uredbe. V tem primeru ga uvrsti kot samostojno veliko naročilo na
seznam velikih naročil v teku.
(4) Agencija lahko zavrne dodaten predlog za izvedbo
velikega naročila, ki ni vključeno na seznam velikih naročil
vseh zavezancev, če niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
prejšnjega člena.
(5) V kolikor agencija meni, da bi z oblikovanjem predmeta naročila, specifikacij naročila ali pogojev za ugotavljanje
sposobnosti in meril za izbor, ki se vežejo na vsebino predmeta
velikega naročila, lahko bili ustvarjeni neenakopravni pogoji
za oddajo naročila, lahko zahteva od zavezanca dodatna pojasnila. Če tudi po dodatnih pojasnilih niso odpravljeni razlogi
za dvom o neenakopravnih pogojih za oddajo naročila, lahko
agencija predlog za izvedbo zavrne.
(6) Agencija mora o zavrnitvi predloga za izvedbo iz razlogov iz prejšnjih odstavkov tega člena obvestiti zavezanca v
roku 15 dni od prejema predloga za izvedbo oziroma dodatnih
pojasnil.
(7) Če agencija zavrne predlog za izvedbo iz razlogov
iz četrtega in petega odstavka tega člena, lahko zavezanec
na podlagi predhodnega soglasja vlade samostojno izvede
postopek oddaje javnega naročila. Zavezanec po prejemu obvestila o zavrnitvi predloga za izvedbo pripravi predlog sklepa
vlade, s katerim ta zavezancu lahko dovoli samostojno izvedbo
postopka oddaje javnega naročila.
16. člen
Agencija na podlagi popolnega predloga za izvedbo in
uvrstitve predloga za izvedbo na seznam velikih naročil v teku
sprejme sklep o izvedbi velikega naročila.
17. člen
(1) Posamezni zavezanec je odgovoren za pravilno in
primerno pripravo specifikacij predmeta velikega naročila in
oblikovanje tehničnih oziroma kadrovskih pogojev za ugotavljanje sposobnosti in meril za izbor, ki se vežejo na vsebino
predmeta velikega naročila, agencija pa za pravilno izvedbo
postopka oddaje naročila.
(2) Pred objavo velikega naročila ali pred posredovanjem
povabila k oddaji ponudb oziroma povabila k pogajanjem ponudnikom ali kandidatom morajo člani komisije zavezanca potrditi
celotno dokumentacijo, ki jo pripravi strokovna komisija.
18. člen
(1) Na podlagi izvedenega postopka oddaje velikega naročila lahko:
– zavezanci neposredno podpišejo pogodbe ali
– agencija podpiše krovni okvirni sporazum, na podlagi
katerega zavezanci podpišejo okvirne sporazume oziroma neposredne pogodbe.
(2) Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zavezanci samostojno oddajajo posamezna naročila, ponovno
odpiranje konkurence pa, če je to potrebno, izvaja agencija.
V. SKUPNE DOLOČBE ZA SKUPNO JAVNO NAROČANJE
IN VELIKA NAROČILA
19. člen
(1) Agencija v postopku oddaje javnega naročila imenuje
strokovno komisijo. Strokovna komisija je sestavljena iz članov
agencije ter članov zavezanca. Če je v postopek oddaje javnega naročila vključenih več zavezancev, so člani strokovne
komisije člani večjih zavezancev. V kolikor je zaradi predmeta
javnega naročila to potrebno, se lahko v strokovno komisijo
imenujejo tudi predstavniki drugih zavezancev. Ministrstvo,
pristojno za finance, lahko v vsak postopek oddaje javnega
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naročila predlaga imenovanje člana strokovne komisije iz ministrstva.
(2) Strokovna komisija je v času izvajanja postopka oddaje posameznega javnega naročila dolžna pripraviti, spremljati
in izvajati postopek oddaje tega javnega naročila ter sodelovati
v morebitnem postopku pravnega varstva.
(3) Strokovna komisija v postopku oddaje javnega naročila odloča z večino vseh članov in izda poročilo strokovne
komisije o oddaji naročila. Strokovna komisija zaključi z delom,
ko je odločitev o oddaji naročila pravnomočna in je podpisana
pogodba oziroma okvirni sporazum, kadar je to mogoče.
20. člen
(1) Postopek oddaje javnega naročila vodi agencija ob
sodelovanju vseh članov strokovne komisije.
(2) Postopek oddaje skupnega javnega naročila oziroma
velikega naročila agencija izvede od sprejema sklepa o izvedbi
skupnega javnega naročila oziroma od sprejema sklepa o izvedbi velikega naročila do vključno priprave končnega poročila,
razen če je s to uredbo določeno drugače.
21. člen
Na podlagi poročila strokovne komisije predstojnik agencije sprejme odločitev o oddaji naročila. Po pravnomočnosti
odločitve o oddaji naročila agencija pošlje vso potrebno dokumentacijo za podpis pogodbe zavezancem, vključno, če je to
mogoče, z izpolnjenim vzorcem pogodbe.
VI. IZJEME SKUPNEGA JAVNEGA NAROČANJA
22. člen
(1) V primeru, da se:
– po objavi skupnega javnega naročila ali posredovanju
povabila k oddaji ponudb oziroma povabila k pogajanjem ponudnikom ali kandidatom pojavi dodatna potreba po nabavi
predmeta skupnega javnega naročila, ki je ni več mogoče
upoštevati pri izvedbi skupnega javnega naročila, ali
– po sklenitvi pogodbe na podlagi izvedenega postopka
oddaje skupnega javnega naročila pojavi dodatna potreba,
ki je ni bilo možno predvideti ob pripravi skupnega javnega
naročila, ali
– postopek oddaje skupnega javnega naročila zaradi vloženega revizijskega zahtevka podaljša in so izpolnjeni pogoji
iz 29. člena ZJN-2 ali
– skupno javno naročilo, ki je predvideno za izvedbo v
tekočem letu, še ni objavilo oziroma ponudnikom ali kandidatom še ni bilo posredovano povabilo k oddaji ponudb oziroma
povabilo k pogajanjem,
in razlogov za to ni bilo mogoče predvideti in jih ni mogoče
pripisati ravnanju zavezanca, zavezanec pa za zagotovitev
nemotenega delovanja nujno potrebuje blago ali storitev, ki je
sicer predmet skupnega javnega naročila, lahko zavezanec na
podlagi predhodnega soglasja vlade samostojno izvede postopek oddaje javnega naročila in sklene pogodbo.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko zavezanec
odda javno naročilo in sklene pogodbo samo za obdobje, za
katerega se sklepa pogodba na podlagi izvedenega postopka
oddaje skupnega javnega naročila.
(3) Vlogo za samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: vloga) zavezanec posreduje
agenciji v predhodno mnenje. V vlogi mora zavezanec navesti
predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost javnega naročila
in obdobje veljavnosti pogodbe ter razloge nepredvidljivosti in
nujnosti ter jih utemeljiti.
(4) Če agencija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, pozove zavezanca, da vlogo
dopolni. V kolikor zavezanec vloge ne dopolni in predhodnega
mnenja ni mogoče izdati, se vloga zavrže. Agencija po prejemu
popolne vloge preveri izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka
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tega člena ter na podlagi tega zavezancu poda predhodno
mnenje. Predhodno mnenje mora agencija podati zavezancu
najkasneje v desetih dneh od prejema popolne vloge.
(5) Zavezanec pripravi predlog sklepa vlade, s katerim
ta zavezancu lahko dovoli samostojno izvedbo postopka oddaje javnega naročila in sklenitev pogodbe za predmet, ki je
sicer predmet skupnega javnega naročila, ter predlog sklepa
posreduje vladi v sprejem. Priloga predloga sklepa vlade je
predhodno mnenje agencije.
(6) V primeru, da se:
– po sklenitvi pogodbe na podlagi izvedenega postopka
oddaje skupnega javnega naročila ustanovi nov organ državne
uprave, ki je v skladu s prvim odstavkom 2. člena te uredbe
zavezanec po tej uredbi, ali
– po sklenitvi pogodbe na podlagi izvedenega postopka
oddaje skupnega javnega naročila pri zavezancu, ki agenciji ni
sporočil potreb v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,
pojavi potreba po nabavi predmeta skupnega javnega naročila
in razlogov za to ni bilo mogoče predvideti in jih ni mogoče
pripisati ravnanju zavezanca, zavezanec pa za zagotovitev
nemotenega delovanja nujno potrebuje blago ali storitev, ki je
predmet skupnega javnega naročila,
in je predmet skupnega javnega naročila izvajanje storitev ali
sukcesivna nabava blaga, lahko zavezanec sklene pogodbo na
podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila. V primeru iz druge alinee tega odstavka mora zavezanec
pred sklenitvijo pogodbe pridobiti predhodno soglasje agencije.
V vlogi mora zavezanec navesti predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost javnega naročila in obdobje veljavnosti pogodbe
ter razloge nepredvidljivosti in nujnosti ter jih utemeljiti. Predhodno mnenje mora agencija podati zavezancu najkasneje v
desetih dneh od prejema popolne vloge.

VII. IZJEME PRI IZVAJANJU VELIKIH NAROČIL
23. člen
(1) V primeru, ko gre za veliko naročilo in zavezanec za
zagotovitev nemotenega delovanja nujno potrebuje predmet
javnega naročila ter ni mogoče upoštevati rokov, določenih v
11. oziroma 13. členu te uredbe, z neizvedbo javnega naročila
pa bi za zavezanca nastale škodljive posledice ali bi bilo ogroženo izvajanje skupnih politik Evropske unije, lahko zavezanec
na podlagi predhodnega mnenja agencije samostojno izvede
postopek oddaje javnega naročila in sklene pogodbo.
(2) Vlogo za samostojno izvedbo postopka oddaje velikega naročila zavezanec posreduje agenciji v predhodno mnenje.
V vlogi mora zavezanec navesti predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost javnega naročila, obdobje veljavnosti pogodbe
ter obrazložitev škodljivih posledic oziroma razloge, zaradi
katerih je ogroženo izvajanje skupnih politik Evropske unije, in
razloge nujnosti ter jih utemeljiti.
(3) Če agencija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, se uporablja četrti odstavek
prejšnjega člena. Predhodno mnenje mora agencija podati
zavezancu najkasneje v desetih dneh od prejema popolne
vloge.
(4) Zavezanec mora najkasneje v roku 15 dni po samostojni izvedbi velikega naročila o tem obvestiti vlado. Priloga
obvestila vladi je predhodno mnenje agencije.

VIII. PRIPRAVA ODGOVOROV NA ZAHTEVKE
ZA PRAVNO VARSTVO TER IZVAJANJE
IN SPREMLJANJE POGODB
24. člen
Vsa procesna dejanja v vloženih zahtevah pravnega
varstva (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) opravlja agencija
s sodelovanjem strokovne komisije, imenovane v postopku
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oddaje javnega naročila, v katerem je vložen zahtevek. Člani
komisije so dolžni agenciji nuditi strokovno pomoč pri reševanju
zahtevkov.
25. člen
(1) V primerih, ko je nosilec oziroma upravičenec finančnega zavarovanja agencija, morajo zavezanci in drugi naročniki, če je agencija zanje izvedla postopek oddaje javnega naročila, agencijo obveščati o neizvrševanju pogodbenih obveznosti
redno, kar pomeni najkasneje v osmih dneh od ugotovitve
kršitve izvrševanja pogodbenih obveznosti.
(2) Agencija na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka
preveri, ali so izpolnjeni pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja. Zavezanec je agenciji na njen poziv dolžan posredovati podatke, ki se nanašajo na pogoje za unovčenje finančnega
zavarovanja, v osmih dneh od prejema poziva.
26. člen
Med izvajanjem pogodb morajo zavezanci in drugi naročniki, če je agencija zanje izvedla postopek oddaje javnega
naročila, obvestiti agencijo o neizvrševanju pogodbenih obveznosti in morebitnih ovirah pri izvajanju pogodb, zlasti pa
glede neupoštevanja dogovorjenih cen, dobavnih ali izvedbenih
rokov, kakovosti in količin, v roku 30 dni od ugotovitve kršitve
izvrševanja pogodbenih obveznosti.
IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
izvedbi postopkov oddaje skupnih javnih naročil za potrebe
upravnih organov (Uradni list RS, št. 111/03 in 52/05).
28. člen
(1) Postopki oddaje skupnih javnih naročil, za katere so
bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred uporabo te
uredbe ali za katera so bila kandidatom ali ponudnikom že poslana povabila k oddaji ponudb oziroma povabila k pogajanjem,
se izvedejo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki oddaje velikih naročil, za katere bodo obvestila o javnem naročilu objavljena pred 1. januarjem 2012 ali za
katera bodo kandidatom ali ponudnikom že poslana povabila k
oddaji ponudb oziroma povabila k pogajanjem, se izvedejo po
do takrat veljavnih predpisih.
(3) Okvirni sporazumi pri skupnih javnih naročilih, ki so
bili sklenjeni pred uporabo te uredbe, se do konca njihove
veljavnosti izvajajo po dosedanjih predpisih. Okvirni sporazumi
pri velikih naročilih, ki bodo sklenjeni do 1. januarja 2012, se
do konca njihove veljavnosti izvajajo po do takrat veljavnih
predpisih.
29. člen
Za leto 2011 vlada sprejme sklep o določitvi skupnih
javnih naročil, ki se bodo izvajala v letu 2011, do konca marca
2011.
30. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne petnajsti dan
po njeni uveljavitvi, razen določb IV. in VII. poglavja, ki se začnejo uporabljati 1. novembra 2011.
Št. 00714-38/2010
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2010-3111-0072
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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Odlok o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na
Gorenjskem za kulturne spomenike državnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) izdaja Vlada Republike
Slovenije

ODLOK
o razglasitvi spomenikov
v vasi Vrba na Gorenjskem
za kulturne spomenike državnega pomena
1. člen
(1) Za kulturne spomenike državnega pomena se razglasijo naslednje enote dediščine: Vrba na Gorenjskem – Rojstna
hiša Franceta Prešerna (EŠD 840), Vrba na Gorenjskem –
Cerkev sv. Marka (EŠD 839) in Vrba na Gorenjskem – Vaška
lipa (EŠD 18489).
(2) Enote iz prejšnjega odstavka imajo za Republiko Slovenijo izjemen kulturni pomen in posebno kulturno vrednost,
ker so izrazit dosežek ustvarjalnosti, zgodovinske in simbolne
pričevalnosti ter pomemben del prostora in dediščine Republike
Slovenije.
(3) Enote imajo poseben družbeni pomen, ki je arheološki,
arhitekturni, etnološki, naselbinski, umetnostni, vrtnoarhitekturni in zgodovinski.
(4) Enote so varovane z namenom celostnega ohranjanja
kulturne, zgodovinske in simbolne vloge vseh treh enot dediščine, njihovega pomena znotraj grajenih struktur z vso ohranjeno
materialno in nematerialno substanco. Razglasitev omogoča
boljšo posamezno in celostno prepoznavnost ter spodbuja spomeniškovarstveno in znanstvenoraziskovalno delo ter primerno
rabo spomenikov.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– rojstna hiša Franceta Prešerna (1800–1849) je simbolni
in zgodovinski prostor rojstva in otroštva pesnika Franceta
Prešerna, avtorja Poezij in slovenske himne. Objekt je vrhkletna gorenjska domačija, materializirana priča načina življenja
v 19. stoletju. Hiša je muzej, prostor spominjanja in čaščenja
pesnika v kritičnih letih tik pred drugo svetovno vojno in med
njo. Spominska hiša je bila prva tovrstna institucija v Sloveniji,
ki ohranja muzejsko namembnost do danes,
– cerkev sv. Marka je simbolno povezana s prostorom
rojstva in otroštva Franceta Prešerna ter z njegovim iskanjem
idealnega prostora in načina bivanja, posebej opevanega v
Sonetih nesreče. Cerkev je tipična gorenjska srednjeveška
enoladijska podružnica s kakovostno opremo in poslikavami ter
z izjemno ohranjenimi krajinskimi elementi na dvignjenem robu
ježe pod Karavankami. Sakralni objekt z zvonikom je osnovna
dominanta in označevalec vasi,
– vaška (srenjska) lipa je edino starejše, simbolno slovansko drevo, ki je na Gorenjskem in v Sloveniji ohranjeno skupaj
s srenjskimi kamni na originalni lokaciji vaškega središča, križišča poti in odločanja šestnajstih vaških veljakov, posestnikov,
– enote dediščine so posamezno in skupaj izjemna celota,
ki znotraj vasi Vrba in vplivnega območja simbolno označujejo
prostor življenja pesnika Franceta Prešerna in njegovih sonarodnjakov ter pesnikov in pisateljev, ki so mu sledili. Zgradba je
tudi rojstna hiša ljubljanskega nadškofa Antona Vovka. Objekti
so nezamenljiv del identitete narodnega razvoja.
3. člen
(1) Spomeniki obsegajo naslednje nepremičnine:
– Vrba na Gorenjskem – Rojstna hiša Franceta Prešerna
(EŠD 840): stavbo št. 515 in parceli št. 663/1 in 679, vse k. o.
Zabreznica,
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– Vrba na Gorenjskem – Cerkev sv. Marka (EŠD 839):
stavbo št. 537 in parceli št. 682 in 683, vse k. o. Zabreznica,
– Vrba na Gorenjskem – Vaška lipa (EŠD 18489): parcelo
št. 1143/4 (osrednji del parcele od parcele št. 659 na vzhodu
do parcele št. 635/1 na zahodu, obe k. o. Zabreznica), k. o.
Zabreznica.
(2) Vplivno območje spomenikov obsega parcele št. 1716
(zahodni in osrednji del parcele do parcele št. 422, k. o. Doslovče), 386, 387 (južni del parcele do parcele št. 389, k. o. Doslovče), 390, 391, 393 (južni del parcele do parcel št. 389 in 395,
obe k. o. Doslovče), 408/1, 408/2, 409, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 424 (zahodni del parcele do
parcele št. 422, k. o. Doslovče), vse k. o. Doslovče; parcele št.
1139/4, 1140/2, 1140/3, 1141, 1142, 1143/4 (del parcele brez
osrednjega dela z vaško lipo), 1143/2, 1143/3, 1143/5, 1143/6,
1144 (vzhodni del parcele do severnega vogala parcele št. 629,
k. o. Zabreznica), 1145 (južni del parcele do severnega vogala
parcele št. 638, k. o. Zabreznica), 1147/1 (južni in osrednji del
parcele do parcele št. 1146, k. o. Zabreznica), 1165, 1166, 582,
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591/1, 591/2, 591/3,
592/1, 592/2, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, 597,
598, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 599/5, 600/1, 600/2, 601,
602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 604, 605/1, 605/2, 606/1, 606/2,
606/3, 606/4, 607, 608, 609, 610/1, 611/3, 613/1, 613/2, 614,
615/1, 615/2, 616, 617/1 (južni del parcele do stavbe), 620,
629, 630/3, 632/2, 633, 634, 635/1, 635/2, 636, 637/1, 637/2,
638, 639, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 641/4, 641/5, 641/6, 641/7,
641/8, 641/9, 642, 643/1, 643/2, 644, 645, 646/2, 649/2, 650,
651, 652, 653, 654/2, 656/2, 656/4, 656/5, 658/1, 658/2, 659,
660/1, 660/2, 661/1, 661/2, 662, 663/2, 664/1, 664/2, 665/2,
666/1, 667/1, 667/2, 667/3, 668/2, 670/2, 671/2, 672/1, 672/2,
673/1, 673/2, 674, 675/2, 676/2, 677/2, 678/1, 678/2, 678/3,
680, 681, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 688, 689, 690,691,
692, 693, 694, 695, 696, 697, 720, 721, 722, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735 (severozahodni
del parcele do parcele št. 717, k. o. Zabreznica), 736/1, 736/2,
736/3, 736/4, 736/5, 737/1, 737/2, 738, 739, 740 (severozahodni del parcele do parcele št. 717, k. o. Zabreznica), 741,
742 (severozahodni del parcele do parcele št. 743, k. o. Zabreznica), 768, 769/2, 770/2, 771/2, 776/2, 777, 778, 779/2,
780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791,
793/2, 794/2, 796/2, 797/2, 798/2, 800/2, 800/3 in 801/2, vse
k. o. Zabreznica.
(3) Meje spomenikov in njihovega vplivnega območja so
določene na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen 16. februarja 2004, Uradni list RS, št. 19/04, datoteka z dne 10. januarja 2011; izvorno merilo 1 : 2880) in vrisane na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1 : 5000.
(4) Izvirnike načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Varovane sestavine spomenikov so:
Vrba na Gorenjskem – Rojstna hiša Franceta Prešerna
(EŠD 840):
– stavba v celoti z vsemi gabariti, tlorisi in temeljnimi značilnostmi, gradbenimi detajli in materiali,
– namembnost objekta,
– spominski plošči na vhodnem pročelju,
– notranja ureditev veže s črno kuhinjo, hiše (izbe) in
kamre,
– vsa stavbna oprema in pohištvo v varovanih prostorih,
– neposredna okolica domačije,
– strešna kritina je lahko obstoječi bobrovec ali primarne
lesene skodle; na strehi je mogoče namestiti primerne snegolove;
Vrba na Gorenjskem – Cerkev sv. Marka (EŠD 839):
– cerkev v celoti, zunanjost z lopo in zvonikom ter skodlasta streha,
– namembnost objekta,
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– notranja ureditev z oltarji (glavni in stranska),
– prezentacija stare apside v cerkvi in stenskih poslikav,
– leseni, rekonstruiran strop v ladji,
– spominsko poprsje nadškofa Antona Vovka (E. Guštin,
1993),
– neposredna okolica cerkve z zatravljeno brežino;
Vrba na Gorenjskem – Vaška lipa (EŠD 18489):
– drevo,
– šestnajst srenjskih kamnov,
– zelenica v širini krošnje drevesa.
5. člen
(1) Za spomenika Vrba na Gorenjskem – Rojstna hiša
Franceta Prešerna (EŠD 840) in Vrba na Gorenjskem – Cerkev
sv. Marka (EŠD 839) velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin posameznega
spomenika s parcelacijo, gabariti, oblikami streh,
– ohranjanje sedanje namembnosti celote skladno z varovanimi vrednotami spomenika,
– vse posege v spomenik podrediti ohranjanju oblike,
konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika;
v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela
je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov,
razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov
spomenika,
– prepoved postavljanja ali gradnje objektov trajnega ali
začasnega značaja v območju spomenika, vključno z nadzemno infrastrukturo, nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar
so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo spomenika in
so skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega zavoda,
– ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na okolico,
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
– označitev posameznega spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega
spomenika,
– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
– morebitno osvetljevanje mora biti racionalno, usklajeno
z zakonodajo in izklopljeno med 22.00 zvečer in 6.00 zjutraj,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje
posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
(2) Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa:
– pristojni zavod predpiše popis oziroma inventarno knjigo
opreme za kulturni spomenik; popis izdela upravljavec spomenika najpozneje v dveh letih po uveljavitvi akta o razglasitvi,
– ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji,
izvirnosti in neokrnjenost (v barvi, legi, materialu, obliki, strukturi, velikosti),
– dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – restavriranje izvirnih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe
opreme,
– dovoljena sta premeščanje in raba opreme, kadar je to
del funkcije predmeta ali objekta (npr. pohištvo, posodje, paramenti), razen če raba ogroža obstoj te opreme,
– izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za razstave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih
in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.
(3) Za spomenik Vrba na Gorenjskem – Vaška lipa (EŠD
18489), ki je tudi naravna vrednota (Vrba – lipa št. 1163), velja
varstveni režim, ki določa:
– varovanje, ohranjanje in morebitno nadomeščanje elementov oblikovane narave,
– prepoved postavljanja ali gradnje objektov trajnega ali
začasnega značaja v območju spomenika, vključno z nadzemno infrastrukturo, nosilci reklam ali drugih oznak,
– vse gradnje se odmaknejo od drevesa vsaj tri metre od
projekcije obstoječe velikosti krošnje na tla,
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– ob urejanju ceste in pločnikov se posegi ob drevesu
izvajajo ročno, tako da se ne poškoduje koreninski sistem lipe,
če to ni možno, se speljejo na nasprotni strani cestišča,
– ob morebitni sanaciji drevesa je treba predhodno pridobiti pisno strokovno mnenje Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave OE Kranj,
– vsa obžagovalna in druga vzdrževalna dela lahko izvaja
samo pooblaščeno podjetje, ki zaposluje specialista arboristike,
– drevesu se je treba izogibati ob zimskem soljenju cest,
– na drevo se ne obešajo, lepijo ali pribijajo nobeni predmeti,
– označitev spomenika s predpisano oznako, ki ne krni
likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika in
je nameščena v tleh ob spomeniku,
– osvetljevanje lipe ni dovoljeno,
– prepovedano je poseganje v varovano območje tako, da
bi bilo to vizualno, fizično ali mikroklimatsko okrnjeno z zapiranjem pogledov, obzidavo, gradnjo in s postavljanjem objektov
ali neustrezne urbane opreme (mestnega pohištva),
– varovana je namembnost javnega prostora (zelenice
okoli drevesa),
– vozne površine križišča morajo biti urejene tako, da
omogočajo pronicanje vode do korenin lipe.

– dodatno ureditev parkirišča za obisk spomenikov kot zeleno površino na južnem delu vplivnega območja (pod ježo).

6. člen
Znotraj vplivnega območja velja varstveni režim, ki do-

8. člen
Za vse posege v spomenike in njihovo vplivno območje,
razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega javnega zavoda.

loča:

– ohranjanje morfologije, gručastega značaja vasi v odprti
krajini na robu savske terase, razmerij pozidanega in nepozidanega prostora,
– ohranjanje dominantnosti cerkve sv. Marka na nepozidani, jugozahodni strani vasi,
– ohranjanje obstoječe parcelacije in namembnosti kmetijskih površin,
– ohranjanje značilnosti odprte kulturne krajine vasi s
kozolci, drevesnimi živicami, sadovnjaki in drevesi,
– ohranjanje vedut na vas in iz vasi na okolico,
– ohranjanje značilnih robov vasi s sadovnjaki in kozolci,
– prepoved gradnje na parcelah, kjer so arheološke ostaline,
– prepoved gradnje in postavljanja začasnih objektov na
območju obstoječih odprtih prostorov, zlasti travniških površin
in vrtov, razen kadar so ti nujni za učinkovitejše ohranjanje in
rabo spomenika, njegovo dostopnost in prezentacijo,
– dopustne so s kulturnovarstvenimi pogoji usklajene
nujne, predvsem podzemne komunalne, energetske in telekomunikacijske ureditve,
– prilagoditev morebitnih nadomestnih gradenj v vplivnem
prostoru spomenika v gabaritih in funkciji, kot jih podrobno
določa izvedbeni prostorski akt,
– za stavbno dediščino ohranjanje zunanjih gabaritov,
gradiv in konstrukcijskih zasnov, oblikovanost zunanjščin (členitev objekta in fasad in njihove barve, oblika in naklon strešin,
kritina, zunanje stavbno pohištvo, detajli), komunikacijska in
infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor
z niveleto površin ter z lego in oblikovanostjo pripadajočih
objektov in površin, odnos do drugih objektov na parceli in do
sosednjih stavb),
– ohranjanje nepozidanega prostora na jugozahodu pod
ježo, jugovzhodu in severovzhodu,
– morebitna širitev vasi Vrba proti severozahodu se mora
prilagoditi ohranjanju značilnih urbanističnih konstant iz prvih
šestih alinej tega člena,

7. člen
(1) Lastniki in upravljavci posameznega spomenika spodbujajo in omogočajo javnosti dostop do njega in takšno predstavitev, da dostop in ogledi ne ogrožajo varovanja in osnovne
funkcije.
(2) Notranjost muzejsko prezentirane domačije je odprta
v skladu z varstvenim režimom in v okviru rednega, javno
objavljenega urnika, ki mora zagotavljati odprtje najmanj 40 ur
tedensko. Upravljavec lahko pobira vstopnino kot nadomestilo
za vzdrževanje objekta in posebej za strokovno vodenje ali za
posamezne prireditve. Najmanj trikrat letno mora biti zagotovljen brezplačen dostop v hišo (3. december, 8. februar in ob
dnevih kulturne dediščine).
(3) Cerkev je odprta za sakralne potrebe. Vodeni in najavljeni obiski se prilagajajo urnikom in potrebam primarne namembnosti. Za vodene oglede lastnik lahko pobira vstopnino.
Lastnik lahko v cerkvi izvaja posamezne kulturne prireditve
(koncerte, predavanja), če so skladni z osnovno namembnostjo.

9. člen
Država ima predkupno pravico na naslednjih parcelah v
vplivnem območju spomenika: 1166, 680, 663/2 in 664/2, vse
k. o. Zabreznica.
10. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za
področje kulturne dediščine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(1) Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v
zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
(2) Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v
zemljiški knjigi status vplivnega območja kulturnega spomenika
na parcelah, navedenih v 9. členu tega odloka.
12. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62000-1/2011
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2010-3511-0030
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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Pravilnik o centralnem registru objektov
akvakulture in komercialnih ribnikov ter
o zbiranju podatkov o staležu in proizvodnji
akvakulture

Na podlagi petega odstavka 23. in četrtega odstavka
24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02
– ZUreP, 110/02 – ZGO‑1, 45/04 – ZdZPKG) ter za izvajanje
drugega odstavka 11. člena Zakona o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o centralnem registru objektov akvakulture
in komercialnih ribnikov ter o zbiranju podatkov
o staležu in proizvodnji akvakulture
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način vodenja centralnega registra
objektov akvakulture in komercialnih ribnikov ter zbiranje podatkov o staležu in proizvodnji akvakulture.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– akvakultura je reja ali gojenje vodnih organizmov (rastlin
in živali) z uporabo metod, ki so namenjene povečanju proizvodnje teh organizmov prek naravnih zmogljivosti okolja, vodni
organizmi pa so v lasti fizične ali pravne osebe;
– objekt akvakulture je vsaka vodna površina v kateri
poteka proizvodnja akvakulture;
– centralni register objektov akvakulture in komercialnih
ribnikov je računalniška zbirka podatkov v skladu z Uredbo
(ES) št. 762/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
9. julija 2008 o predložitvi statističnih podatkov o ribogojstvu s
strani držav članic in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 788/96
(UL L št. 218, z dne 13. 8. 2008);
– G–MID je identifikacijska številka objekta akvakulture
oziroma komercialnega ribnika, ki je sestavljena iz dvočrkovne
oznake za Republiko Slovenijo »SI« in devetmestne neponovljive številke;
– imetnik vodne pravice je pravna ali fizična oseba, ki
je imetnik vodne pravice za neposredno rabo vode za gojitev
vodnih organizmov oziroma za izvajanje športnega ribolova v
komercialnem ribniku;
– nosilec dejavnosti je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik vodnih organizmov in je odgovoren za vodne organizme v
objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku.
3. člen
(centralni register objektov akvakulture
in komercialnih ribnikov)
(1) Sektor za identifikacijo in registracijo živali (v nadaljnjem besedilu: SIR) vodi centralni register objektov akvakulture
in komercialnih ribnikov (v nadaljnjem besedilu: CRA).
(2) CRA se vodi za namen zbiranja statističnih podatkov
o akvakulturi, za namen opravljanja kontrol izvajanja ukrepov
ribiške politike organa, pristojnega po predpisih, ki urejajo
ribištvo ter za namen izvajanja nadzora in ukrepov v skladu s
predpisi o veterinarstvu.
(3) CRA vsebuje podatke o imetnikih vodnih pravic, nosilcih dejavnosti, podatke o objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku, ki so določeni v tretjem odstavku 5. člena tega
pravilnika ter podatke o staležu in proizvodnji vodnih organizmov iz 8. in 9. člena tega pravilnika.
(4) Morebitna neskladja med dejanskim stanjem in podatki v CRA usklajuje SIR po uradni dolžnosti ali na zahtevo
stranke.
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(5) SIR vodi CRA v elektronski obliki.
(6) SIR za vsak objekt akvakulture oziroma komercialni
ribnik vsaj enkrat letno imetniku izda izpis iz CRA.
4. člen
(operativno izvajanje)
Ministrstvo pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na svojih spletnih straneh objavi podrobnejša
navodila za popis objektov akvakulture oziroma komercialnih
ribnikov ter popis staleža in proizvodnje vodnih organizmov,
vključno z načinom sporočanja podatkov (obrazci).
5. člen
(registracija objekta akvakulture
oziroma komercialnega ribnika)
(1) Vsak objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik
mora biti registriran in vpisan v CRA.
(2) Pisno vlogo za registracijo objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika mora vložiti nosilec dejavnosti na
ministrstvo najkasneje 30 dni po naselitvi vodnih organizmov.
(3) Pisna vloga za registracijo objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika mora vsebovati najmanj:
– podatke o objektu akvakulture oziroma komercialnem
ribniku (ime, parcela, katastrska občina) ter geografske (X, Y)
koordinate lokacije objekta akvakulture oziroma komercialnega
ribnika,
– podatke o nosilcu dejavnosti (ime ali naziv ter naslov ali
sedež in davčno številko),
– podatke o imetniku vodne pravice (ime ali naziv ter
naslov ali sedež in davčno številko),
– podatke o vodnem viru (tip in velikost vodnega vira,
mesto odvzema in izpusta),
– podatke o vrsti proizvodnje akvakulture (sladkovodna:
hladnovodna, toplovodna, morska) ter proizvodnje glede na
poreklo oziroma vrsto ribjega zaroda (lastna vzreja, nakup,
vzreja na podlagi ujetja),
– podatke o gojenih in spremljevalnih vrstah vodnih organizmov,
– podatke o vrsti in velikosti objekta akvakulture oziroma
komercialnega ribnika vključno z gojitveno kapaciteto,
– podatke o namenu proizvodnje,
– podatki o spremljevalnih objektih,
– datum vloge, podpis nosilca dejavnosti ali podpis zakonitega zastopnika in
– s soglasjem nosilca dejavnosti tudi kontaktne podatke,
zlasti elektronski naslov in telefonske številke nosilca dejavnosti.
(4) Ob registraciji objekta akvakulture oziroma komercialnega ribnika ministrstvo izda nosilcu dejavnosti obvestilo o
vpisu v CRA.
6. člen
(sporočanje sprememb v CRA)
Nosilec dejavnosti mora vse spremembe in popravke
podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, sporočiti v CRA
najpozneje v osmih dneh po spremembi podatkov.
7. člen
(sprememba podatkov o nosilcu dejavnosti
in opustitev dejavnosti)
(1) V primeru spremembe nosilca dejavnosti, mora novi
nosilec dejavnosti najkasneje v 30 dneh po spremembi, v CRA
sporočiti naslednje podatke:
– ime ali naziv ter naslov ali sedež novega nosilca dejavnosti in davčno številko ter
– kontaktne podatke (elektronski naslov in telefonske
številke).
(2) Vlogo morata podpisati dosedanji nosilec dejavnosti,
razen v primeru smrti in novi nosilec dejavnosti.
(3) Če nosilec dejavnosti trajno opusti gojenje vodnih
organizmov, mora najkasneje v 30 dneh po opustitvi gojitve v
CRA sporočiti datum opustitve gojitve.
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8. člen
(priglašanje staleža vodnih organizmov v CRA)
(1) Nosilec dejavnosti je dolžan enkrat letno, do 1. marca
tekočega leta, v CRA sporočiti podatke o staležu vodnih organizmov v svojem objektu akvakulture oziroma komercialnem
ribniku.
(2) Datum popisa staleža je 31. december.
(3) Popis staleža se izvede po vrstah vodnih organizmov
in glede na kategorijo v številu oziroma teži.
(4) Če je objekt akvakulture oziroma komercialni ribnik na
dan popisa prazen vendar je bil v referenčnem letu v uporabi
in namerava nosilec dejavnosti v njem še naprej gojiti vodne
organizme, prijavi povprečni stalež z opombo, da je na dan
31. decembra stalež nič.
(5) V primeru, da nosilec dejavnosti za določen objekt
akvakulture oziroma komercialni ribnik staleža ne javi ali dve
leti zaporedoma prijavi stalež nič (0), tak objekt akvakulture
oziroma komercialni ribnik ministrstvo po uradni dolžnosti črta
iz CRA.
9. člen
(sporočanje letne proizvodnje gojenja vodnih organizmov
v objektih akvakulture oziroma izlova v komercialnih ribnikih)
(1) Nosilec dejavnosti je dolžan enkrat letno v CRA sporočiti podatke o letni proizvodnji vodnih organizmov v objektih
akvakulture in vlaganjih oziroma vlaganju in izlovu v komercialnih ribnikih. Poleg podatkov o letni proizvodnji, mora nosilec
dejavnosti enkrat letno poročati tudi o porabi krmil, gnojil in
razkužil ter o ceni za kilogram posameznih vzrejenih vodnih
organizmov ob prvi prodaji.
(2) Podatke je potrebno v CRA sporočiti do 1. marca za
preteklo leto.
10. člen
(način pošiljanja podatkov)
(1) Nosilec dejavnosti lahko sporoča podatke v CRA po
redni pošti ali v elektronski obliki, če je nosilec dejavnosti vključen v sistem elektronskega poslovanja.
(2) Za vključitev v sistem elektronskega poslovanja mora
SIR nosilcu dejavnosti, na podlagi njegovega zahtevka, omogočiti elektronski dostop do CRA. Ob dodelitvi elektronskega
dostopa se nosilca dejavnosti vpiše v seznam elektronskega
poslovanja.
11. člen
(dostop do podatkov)
(1) Ministrstvo v obsegu, ki je potreben za izvajanje predpisanih javnih nalog, zagotavlja dostop do podatkov iz CRA Zavodu za ribištvo Slovenije, ki opravlja javno službo v ribištvu.
(2) Nosilec dejavnosti ima pravico do vpogleda v CRA
glede podatkov o objektu akvakulture oziroma komercialnem
ribniku v katerem opravlja dejavnost.
(3) Pravico do vpogleda v CRA glede podatkov o svojem
objektu akvakulture oziroma komercialnem ribniku ima tudi
imetnik vodne pravice.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-463/2010
Ljubljana, dne 13. januarja 2011
EVA 2010-2311-0061
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovnem usposabljanju
in preizkusu znanja za upravljanje energetskih
naprav

Na podlagi drugega odstavka 7.b člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) izdaja ministrica za gospodarstvo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja
za upravljanje energetskih naprav
1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09
in 49/10) se 22. točka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»22. upravljalec plinskih naprav, ki opravlja dela in naloge:
upravljanje postrojev in naprav v proizvodnji ali porabi tehničnih
in drugih plinov, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW,
razen plinskih naprav, za katere je s tem pravilnikom določeno
posebno strokovno usposabljanje,«.
2. člen
V 1. točki 8. člena se besedi »dve leti« nadomesti z besedama »dvema letoma«.
V 2. točki se beseda »pet« nadomesti z besedo »petimi«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. delavec z najmanj poklicno srednjo izobrazbo (IV. raven zahtevnosti), ki je najmanj deset let opravljal dela in naloge
upravljalca parne ali plinske turbine, stikalničarja v industriji,
upravljalca kotla, upravljalca motorjev z notranjim zgorevanjem,
črpalnih naprav, plinskih naprav ali kompresorjev in hladilnih
naprav, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja
po tem pravilniku.«.
3. člen
V 1. točki 13. člena se za besedo »elektrotehniške« doda
vejica in besedilo: »strojne ali energetsko tehnične«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven zahtevnosti) elektrotehniške, strojne ali energetsko tehnične usmeritve z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju
uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku«.
4. člen
V 1. točki 29. člena se za besedo »promet« doda vejica
in beseda »trgovino« ter beseda »dve« nadomesti z besedo
»tremi«.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. delavec z izpolnjeno osnovnošolsko obveznostjo starejši od 18 let z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po
usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.«.
5. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Praktično usposabljanje poteka najmanj tri mesece
za delavce iz 6. do 13. in 15. točke 4. člena in dva meseca za
delavce iz 14. in 16. do 26. točke 4. člena tega pravilnika.«.
6. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(opravljanje posebnega dela preizkusa znanja)
Delavec, ki je opravil preizkus znanja za druga dela in
naloge kot se prijavlja in ima o tem potrdilo, ki ni starejše od
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dveh let opravlja preizkus znanja, na katerega se je prijavil,
samo iz posebnega dela programa oziroma iz predmetov, iz
katerih preizkusa znanja še ni opravil.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-55/2009
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-2111-0096
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

94.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov
in posegov v naravo na varovana območja

Na podlagi petega odstavka 33.a člena, prvega odstavka
101.d člena in tretjega odstavka 104. člena v zvezi s prvim odstavkom 104.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru‑1 in
8/10 – ZSKZ‑B) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov
in posegov v naravo na varovana območja
1. člen
V Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list
RS, št. 130/04, 53/06 in 38/10) se v Prilogi 2 v poglavju XII. pri
posegu v naravo »Redčenje ali odstranjevanje obrežne vegetacije« v polju »Opombe« številka »0« nadomesti z besedilom
»Razen varstveno sanacijskih sečenj«.
2. člen
V poglavju XIV. priloge 2 se pri posegu v naravo »Krčenje
ali odstranjevanje grmovja, mejic, posameznih dreves ali manjših skupin dreves« v polju »Opombe« številka »0« nadomesti z
besedilom »Razen varstveno‑sanacijskih sečenj«.
3. člen
Poglavje XV. priloge 2 se nadomesti z novim poglavjem
XV. priloge 2, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Postopki, ki so se začeli na podlagi Pravilnika o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06 in 38/10)
in se do uveljavitve tega pravilnika še niso končali, se končajo
po dosedanjih predpisih.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-22/2006
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EVA 2010-2511-0127
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
Priloga

20

Upošteva se ves
prostor znotraj
ograde
Razen v primeru
zaščite mladja ali
varstva gozdov
pred divjadjo
0

0

0

sršenar, kačar, mali klinkač, planinski orel, gozdni jereb,
divji petelin, ruševec, kotorna, podhujka, zlatovranka,
pivka, slegur, kozica, duplar, barjanski in obrečni gozdovi,
preostali gozdovi, barja, dvoživke, velike zveri

koconoge kure, sloka, rjavi medved

beloglavi jastreb, kačar, mali klinkač, planinski orel,
ruševec, koconoge kure, kozica, raca žličarica, kreheljc,
reglja, konopnica, sivka, čopasta črnica, črnogrli ponirek,
mahovi, cvetnice in praprotnice, velike zveri

gozdni habitatni tipi, koconoge kure, raca žličarica,
kreheljc, reglja, konopnica, sivka, čopasta črnica, črnogrli
ponirek; sesalci (velike zveri) ), mahovi, cvetnice in
praprotnice

Postavitev ograj ali obor v
gozdnem prostoru

Postavitev mrhovišč

Postavitev lovske preže

Postavitev krmišč

30

5

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

500

25

500

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

0

0

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

POSEG V NARAV

«

Postavitev mrhoviš

Postavitev ograj ali o
gozdnem prostoru

Gradnja gozdnih cest
grajenih gozdnih vla
stalnih žičnic

250 m od
območja
Gradnja gozdnih cest
gnezdišč, rastišč,
grajenih gozdnih vla
drstišč,
stalnih žičnic
zimovališč in
brlogov

OBMOČJE
DALJINSKEGA
VPLIVA (v m)

0

0

Enako kot v stolpcu
neposredni vpliv

DALJINSKI VPLIV

Št.

Postavitev krmišč

Postavitev lovske pr
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«

25

0

belka, gozdni jereb, gozdne ptice, rečni cvrčalec, plašica,
barja, dvoživke, hrošči, metulji, mahovi, cvetnice in
praprotnice,
gozdni habitatni tipi: 9180, 91D0, 9530,91E0, 91R0, 9180,
9410

Gradnja gozdnih cest ter
grajenih gozdnih vlak in
stalnih žičnic

5

10

Upošteva se
glede na bližino
gnezdišč, rastišč,
drstišč,
zimovališč in
brlogov

Gradnja gozdnih cest ter
grajenih gozdnih vlak in
stalnih žičnic

črna štorklja, divji petelin, ruševec, sršenar, kačar, mali
klinkač, planinski orel, belorepec, velika uharica, sesalci
(velike zveri), soška postrv, kapelj, raki, dvoživke

NEPOSREDNI VPLIV

POSEG V NARAVO

OBMOČJE
NEPOSREDNEGA
VPLIVA (v m)

»PRILOGA 2
POGLAVJE XV.
OBMOČJA GOZDO

»PRILOGA 2
POGLAVJE XV.
OBMOČJA GOZDOV
OPOMBA

PRILOGA 1

PRILOGA 1
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95.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa
v visokem šolstvu

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 59/07 – ZŠtip, 63/07 – popr., 15/08 – odl. US, 64/08,
86/09 in 62/10 – ZUPJS) minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa
v visokem šolstvu
1. člen
V Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 7/10) se naslov poglavja »I. RAZPIS« spremeni tako, da se glasi: »I. SPLOŠNE DOLOČBE«.
Na koncu 1. člena se pika črta in doda besedilo »na javnih
visokošolskih zavodih in koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe ne glede na način
izvajanja študija.«
2. člen
Za 1. členom se doda naslov novega poglavja »I.a
RAZPIS«.
3. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe je
skupen za študijske programe javnih visokošolskih zavodov
in koncesionirane študijske programe koncesioniranih visokošolskih zavodov ne glede na način izvajanja študija. V njem
se lahko objavijo tudi razpisi zasebnih visokošolskih zavodov,
ki izvajajo dodiplomske študijske programe z javno veljavnostjo brez koncesije. V tem primeru zanje veljajo določbe 3. in
6. člena ter tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta
javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, oziroma v
elektronski obliki visokošolske prijavno‑informacijske službe na
svojih spletnih straneh.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »javno‑ veljavne«
nadomesti z besedo »javnoveljavne«.
5. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta
tudi po izteku drugega roka, lahko v tretjem roku vpisujejo kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje. V tretjem roku se za redni
študij lahko prijavijo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo
in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega
od v prijavi naštetih študijskih programov, in kandidati, ki se
prijavljajo za izredni študij. Ravno tako se v tretjem roku lahko
prijavijo kandidati, ki želijo zamenjati študijski program in te
pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili.«
6. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V tretji prijavi kandidat navede en študijski program, v
katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za
vpis.«

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
V 23. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Datumi za opravljanje preizkusov v tretjem roku se določijo z razpisom. Visokošolski zavod se lahko odloči, da preizkusov v tretjem roku ne izvaja.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
V prvem odstavku 26. člena se beseda »spričevala« nadomesti z besedilom »vsa dokazila« in številka »1« nadomesti
s številko »10«.
9. člen
Peti odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na seznam sprejetih se uvrstijo tudi kandidati z enakim
številom točk, kot jih je dosegel zadnji uvrščeni glede na število
prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.«.
10. člen
V 36. členu se v prvi alinei črta besedilo »če izpolnjujejo
pogoje za vpis in so dosegli zadostno število točk,«.
11. člen
V tretjem odstavku 37. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Članice univerze oziroma samostojni visokošolski zavodi
podatke o prijavah obvezno pošljejo Visokošolski prijavno‑informacijski službi Univerze v Ljubljani, ki preveri, ali so kandidati iz
drugega stavka tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika, ki
se prijavljajo za redni študij, oddali prvo ali drugo prijavo in se v
izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih
študijskih programov.«
12. člen
Za 37. členom se doda nov naslov podpoglavja, ki se
glasi: »Č) Pritožba«.
13. člen
V drugem odstavku 38. člena se za besedo »službi« doda
besedilo »oziroma, v tretjem roku, visokošolskemu zavodu«.
14. člen
V drugem stavku 39. člena se besedilo »30. členom«
nadomesti z besedilom »31. členom«.
15. člen
V 43. členu se za besedo »podlagi« doda beseda »popolno«.
16. člen
Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vpis v podiplomske študijske programe se na podlagi
popolno izpolnjenega vpisnega lista opravi do roka, določenega
z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda,
pa najpozneje do 30. oktobra.«
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-14/2010/21
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EVA 2010-3211-0065
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
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96.

Odredba o stroških v zvezi s postopkom
priznavanja poklicne kvalifikacije

Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor
dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10) minister za zdravje izdaja

Št.

II
Strošek opravljanja dodatnega zaključnega izpita za posamezno strokovno področje je 50 eurov na izpraševalca.
III
Strošek Komisije za postopek priznavanja poklicne kvalifikacije zdravnik specialist oziroma Komisije za postopek priznavanja poklicne kvalifikacije doktor dentalne medicine specialist
je 234 eurov.
IV
Strošek meseca prilagoditvenega obdobja je enak vsoti
osnovne mesečne plače in nadomestila za prehrano zdravnika specializanta na delovnem mestu, za katerega vlagatelj
opravlja prilagoditveno obdobje ter plačila mentorja, kakor je
določeno v letnem načrtu specializacij.
V
Strošek opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti
je 1.612,80 eurov.
VI
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2011
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EVA 2011-2711-0001
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

97.

Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo
v Republiki Sloveniji za leto 2011

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor
dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10) minister za zdravje izdaja

ODREDBO
o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki
Sloveniji za leto 2011
I
Zgornja meja števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji
za leto 2011 je 566.
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II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-4/2011
Ljubljana, dne 12. januarja 2011
EVA 2011-2711-0002
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

ODREDBO
o stroških v zvezi s postopkom priznavanja
poklicne kvalifikacije
I
Strošek Komisije za postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij zdravnik oziroma Komisije za postopek priznavanja
poklicnih kvalifikacij doktor dentalne medicine je 390 eurov.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
98.

Splošni akt o elektronski prijavi v evidenco
brezposelnih oseb in evidenco iskalcev
zaposlitve

Na podlagi drugega odstavka 127. člena in drugega odstavka 131. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list Republike Slovenije, št. 80/10) izdaja direktor Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje v soglasju z Ministrom za delo,
družino in socialne zadeve

SPLOŠNI AKT
o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih
oseb in evidenco iskalcev zaposlitve
1. člen
(predmet urejanja)
Ta splošni akt določa pogoje in način elektronske prijave
v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve,
obliko zapisa prijave v elektronski obliki ter organizacijo in delovanje informacijskega sistema elektronske prijave.
2. člen
(registracija)
(1) Brezposelna oseba, ki se želi prijaviti v evidenco
brezposelnih oseb ali iskalec zaposlitve, ki se želi prijaviti v
evidenco iskalcev zaposlitve po elektronski poti ali z uporabo
e‑storitev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), najprej opravi registracijo v sistem
e‑storitve zavoda.
(2) Registracija v sistem e‑storitve zavoda se lahko
opravi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– z uporabniškim imenom (elektronskim naslovom uporabnika) in geslom.
(3) S prijavo v evidenco brezposelnih oseb ali evidenco
iskalcev zaposlitve z uporabo e‑storitev zavoda oseba izrazi
tudi svoje soglasje, da z zavodom posluje po elektronski poti in
da na registriran elektronski naslov prejema elektronska vabila
in obvestila in se nanje odziva.
3. člen
(način elektronske prijave v evidenco brezposelnih
oseb in evidenco iskalcev zaposlitve)
(1) Po opravljeni registraciji v sistem e‑storitve zavoda se
lahko uporabnik elektronsko prijavi v evidenco brezposelnih
oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve.
(2) Uporabnik, ki se je v sistem e‑ storitev zavoda registriral z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z njegovo
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uporabo potrdi svojo istovetnost in izpolni elektronski obrazec
prijave. Izpolnjen elektronski obrazec podpiše z varnim elektronskim podpisom in ga pošlje v informacijski sistem zavoda.
Za dan prijave se šteje dan, ko je informacijski sistem za prijavo
prejel obrazec prijave.
(3) Uporabnik, ki se je v sistem e‑storitev zavoda registriral z uporabniškim imenom in geslom, izpolni elektronski obrazec prijave in ga pošlje v informacijski sistem zavoda. Prijava v
evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve
se opravi ob prvem osebnem stiku z uradno osebo zavoda po
ugotovitvi istovetnosti uporabnika s predložitvijo veljavnega
osebnega dokumenta in podpisom prijavnega obrazca. Za dan
prijave se šteje dan, ko je informacijski sistem za prijavo prejel
obrazec prijave.
4. člen

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/2010-1-0491
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
EVA 2010-2611-0113
v.d. generalne direktorice
Lučka Žižek l.r.
Soglašam!
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

(obveščanje in izdajanje potrdil)
(1) Po oddaji elektronske prijave prejme brezposelna
oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, elektronsko sporočilo s potrditvijo uspešne oddaje prijave.
Hkrati se osebi posreduje tudi obvestilo, da bo v treh delovnih
dneh dobila elektronsko vabilo k svetovalcu zaposlitve zaradi
ugotovitve istovetnosti in podpisa prijavnega obrazca, kadar je
to glede na način prijave potrebno, ter na prvi svetovalni intervju in delavnico »informativno motivacijski seminar«.
(2) Po vpisu v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco
iskalcev zaposlitve se uporabnikom, ki so se prijavili v evidenco
z uporabo sistema e‑storitev zavoda, na njihov registriran elektronski naslov posreduje tudi potrdilo o vpisu v evidenco.
5. člen
(neodziv na vabilo)
(1) Če se brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, ki je prijavo oddal na podlagi
registracije v sistem e‑storitev zavoda z uporabniškim imenom
in geslom, ne odzove na vabilo zaradi ugotovitve istovetnosti
in podpisa obrazca prijave, se mu elektronsko vabilo pošlje
ponovno. Če se ne odzove niti na drugo vabilo, se njegova
vloga s sklepom zavrže.
(2) Če se v evidence vpisana brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, ne odzove na
elektronsko vabilo na prvi svetovalni intervju in na delavnico iz
prvega odstavka prejšnjega člena, se preneha voditi v evidenci
brezposelnih oseb ali evidenci iskalcev zaposlitve. Osebi se
izda obvestilo o prenehanju vodenja v evidenci.
6. člen
(interno navodilo)
Organizacijo in delovanje informacijskega sistema elektronske prijave v evidenco brezposelnih oseb in evidenco
iskalcev zaposlitve določi zavod v svojih internih navodilih.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
99.

Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene
v zdravstveni negi, sprejeta na 22. seji dne
23. 12. 2010

RAZLAGA
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni
negi, sprejeta na 22. seji dne 23. 12. 2010
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi je na podlagi 8. točke Obligacijskega dela Kolektivne
pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98,
73/98, 63/99, 73/00, 60/08) na 22. seji, dne 23. 12. 2010, sprejel
naslednjo razlago 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/08):
1. Za zaposlene v zobozdravstveni dejavnosti, ki so do
leta 1985 pridobili izobrazbo zobozdravstvenega asistenta, se
šteje, da izpolnjujejo pogoje in se jih razvrsti na delovno mesto
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT E035027. Na delovno mesto
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT E035027 se razvrstijo tudi
zaposleni v zobozdravstveni dejavnosti, ki pridobijo nacionalno
poklicno kvalifikacijo.
2. Zaposlene v zobozdravstveni dejavnosti, ki so pridobili
izobrazbo zdravstvene smeri po letu 1985 in imajo dokazila o
specialnih znanjih ali potrdila pristojne zbornice za delo v tej dejavnosti, se razvrsti na delovno mesto SREDNJA MEDICINSKA
SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI E035008.
Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe
za zaposlene v zdravstveni negi
Darja Vižintin Zupančič l.r.
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kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN)

308

KRANJSKA GORA

LJUBLJANA

85.

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

86.

Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči
za novorojence v Občini Medvode

87.

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Mestne
občine Novo mesto

88.

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja
obrtno podjetniške cone Šentrupert

329

306

CELJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Zahodno
Ostrožno

84.

328

305

BISTRICA OB SOTLI

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

294

294

297

BENEDIKT

83.

324

329

329

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški
promet
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v
zdravstveni negi, sprejeta na 22. seji dne 23. 12.
2010

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav
občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in
Sevnica

82.

326

Splošni akt o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Vransko
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2010

81.

289

325

295

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

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

289

291

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča
v Mariboru

80.

321

MINISTRSTVA

294
295

OBČINE

315
317

Znesek minimalne plače in prehodni znesek minimalne plače
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

310
311

MEDVODE

312

NOVO MESTO

312

ŠENTRUPERT

312

Stran
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VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Sodni preizkusi menjalnih razmerij
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

37
69
71
73
91
92
92
94
95
95
95
100
101
102
102
103
103
103
103
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